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кваліфікацій» [39, с. 56], залишаючи не з’ясованим, що 
ж таке «якість». Водночас очевидно, що, аби резуль-
тативно вдосконалювати що-небудь, необхідно мати 
чітке уявлення про його сутність.

Насправді у визначенні терміна «якість» виділяють 
два основних сутнісних аспекти. Перший з них, так би 
мовити, філософський, робить фокус на внутрішній 
визначеності предмета, яка становить специфіку, що 
відрізняє його (предмет) від усіх інших, тобто на тій 
чи іншій характерній ознаці, властивості, рисі кого-, 
чого-небудь. Другий аспект (назвемо його функціо-
нальним) акцентує увагу на цінності, придатності чого-
небудь для його використання за призначенням, саме на 
сукупності характеристик продукції або послуг щодо 
її здатності задовольнити встановлені та передбачені 
норми [1, с.1647; 20]. Тож, 1) специфічна визначеність 
та 2) відповідність нормі або стандарту сукупно станов-
лять сутність категорії (загального поняття) якості.

Отже, з огляду на визначеність та відповідність 
буде тлумачитись якість вищої освіти в цій статті.

Для загального визначення вищої освіти як першо-
го з указаних аспектів її якості у світі передовсім ви-
користовують міжнародну та національні стандартні 
класифікації освіти (далі – МСКО, 2011 р. [30], НСКО 
[6; 19]). Наприклад, за МСКО «вища освіта» в Украї-
ні на основі базової загальної середньої освіти [4] за 
сумарною тривалістю попередньої освіти, вступними 
вимогами та за складністю освітніх програм не може 
бути визначена (і визнана) як задекларована. Крім 
рівневої класифікації вищої освіти, МСКО ідентифікує 
вищу освіту (програми і кваліфікації/ступені) за орі-
єнтацією та галузевою спеціалізацією. Так, за МСКО 
вища освіта всіх рівнів (від 5-го до 8-го), що одно-
значно відповідають болонським циклам (короткому, 
1-3-му) [22, 31; 35; 37], може мати загальну (акаде-
мічну), професійну або невизначену орієнтацію [30]. 
У національній вищій освіті ці якісні ознаки безпосе-
редньо не застосовують. Це утруднює її міжнародне 
розуміння та сприйняття. Також МСКО пропонує стан-
дартизовану галузеву (широку, вузьку та деталізовану) 

Із застосуванням порівняльних досліджень проаналізовано стан забезпечення та визнання якості україн-
ської вищої освіти. Уточнено розуміння якості. Показано, що для якісного вдосконалення вітчизняної вищої школи 
необхідно прискорити створення комплексу таких інструментів досягнення її якості, як Національна стандартна 
класифікація освіти, національна система внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості (включаючи відповідну 
незалежну агенцію) згідно із Стандартами та рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти, упровадження Національної рамки кваліфікацій. Аргументовано, що принциповими умовами якості 
вищої освіти є імплементація компетентнісного (результатного) підходу, розроблення положення про кваліфікації 
(ступені), галузевих рамок кваліфікацій вищої освіти з уточненням її галузей, методичних рекомендацій зі створення 
стандартів вищої освіти та відповідних освітніх програм із застосуванням загальних і спеціальних компетентностей, на-
вчальних результатів, а також цільового використання Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

Ключові слова: якість, вища освіта, забезпечення та визнання якості, внутрішнє та зовнішнє забезпечення 
якості, національна агенція із забезпечення якості, інструменти забезпечення якості.

Постановка проблеми та її актуальність. Укра-
їнська вища школа за значних кількісних показників 
має серйозні проблеми з якістю, що знижує конкурен-
тоспроможність, перешкоджає визнанню останньої в 
Європейському просторі вищої освіти (далі – ЄПВО) 
і світі [2; 9; 10; 13; 19]. Отже, важливо дослідити при-
чини такого становища та запропонувати шляхи і спо-
соби їх усунення з метою прискорення європейської та 
глобальної інтеграції вітчизняної вищої школи [15–17]. 

Аналіз наукових праць, присвячених розв’язан-
ню проблеми. Загалом наукових праць із системним 
осмисленням комплексної проблеми якості вищої осві-
ти в Україні та з обґрунтуванням пропозицій щодо по-
долання наявних труднощів обмаль [2; 9; 10; 13; 19]. 
Тож не всі аспекти зазначеної проблематики дослідже-
ні та супроводжені відповідними практичними рекомен-
даціями. 

Мета і завдання статті. На системній основі здій-
снити порівняльні дослідження забезпечення та ви-
знання якості вищої освіти в Україні, Європі та світі та 
сформувати науково обґрунтовані пропозиції щодо 
розв’язання проблем якості в цій важливій національній 
освітній сфері, яка є основним постачальником квалі-
фікованих кадрів для українського суспільства [9; 10].  

Виклад основного матеріалу. Насамперед досяг-
ненню конкурентоспроможної якості вітчизняної вищої 
освіти перешкоджає неповне, неточне, приблизне, час-
то різновекторне розуміння поняття якості (яке оманли-
во вважається апріорі ясним), що утруднює консолідацію 
зусиль, дезорієнтує їх спрямування, знижує ефектив-
ність дій. Таку ситуацію значною мірою зумовлює відсут-
ність уваги до цього терміна у глосаріях основних євро-
пейських і міжнародних документів щодо вищої освіти 
[25; 28–30; 34; 38; 39]. Наприклад, у Рекомендаціях 
з формулювання характеристик ступеневих програм 
за проектом Європейської Комісії Тюнінг (Налашту-
вання освітніх структур в Європі) термін «забезпе-
чення якості» визначають як «загальнонаціональний 
або інституційний процес чи низка процесів з ме-
тою забезпечення якості освітніх програм і наданих 
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Шотландська рамка кредитів і кваліфікацій [19]. 
В Україні насамперед належить подолати терміноло-
гічну неузгодженість, яка походить від недостатньо-
го розуміння ЄКТС, її підміну Кредитно-модульною 
системою організації навчального процесу, некорек-
тне визначення кредитного виміру освітніх програм, 
модулів і дисциплін, що здійснюється без прив’язки до 
навчальних результатів, компетентностей, які здобува-
ються [18].   

Розроблення комплексу рівневих (НРК або еквіва-
лент для вищої освіти), галузевих (ГРК або еквівалент 
для вищої освіти) і програмних стандартів вищої освіти 
слугуватиме основою для визначення якості вищої осві-
ти. Однак створення і затвердження стандартів вищої 
освіти – це ще частина великої справи, так би мовити, 
задекларовані, хоча й обґрунтовані, цілі та завдання 
з надання відповідних освітніх кваліфікацій (ступенів). 
Адже ці стандарти ще мають бути реально досягнуті, 
а зацікавлені сторони переконані в цьому.

Тому інша група труднощів для української вищої 
освіти полягає в імплементації дієвих систем внутріш-
нього та зовнішнього забезпечення якості відповідно до 
Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості 
в ЄПВО (далі – Європейські стандарти та рекоменда-
ції) [34]. Це для вітчизняної вищої освіти є принципово 
новим напрямом її вдосконалення та справжнім євро-
інтеграційним викликом. Термін «забезпечення якос-
ті» у зазначеному документі включає такі процеси, як 
оцінювання якості, акредитація та аудит. При цьому по-
ряд із внутрішнім та зовнішнім забезпеченням якості ці 
стандарти та рекомендації спеціально виокремлюють 
досягнення якості в діяльності агенцій із зовнішнього 
забезпечення якості [34]. За великим рахунком, йдеть-
ся про виокремлення у сфері вищої освіти незалежної 
оцінювальної підсистеми.  

Щодо внутрішнього забезпечення якості, то тема-
тичний перелік стандартів і відповідних рекомендацій 
(перша їх група) є таким: 

• політика та процедури із забезпечення якості; 
• затвердження, моніторинг і періодичний пере-

гляд програм і кваліфікацій;
• оцінювання студентів; 
•  забезпечення якості викладацького персоналу; 
• навчальні ресурси та підтримка студентів; 
• інформаційні системи;
• публічність інформації [34]. 
Усі складові цієї групи стандартів і рекомендацій 

перебувають у межах автономії вищого навчального 
закладу. Однак в Україні їхня неформальна реаліза-
ція утруднена через відсутність стандартів вищої осві-
ти, створених на компетентнісній/результатній основі, 
слабкість інституційної спроможності значної частини 
закладів через їхню подрібненість, низьку мотивацію 
(заохочення і стимулювання) до досягнення високої 
культури якості [9]. 

У масштабах країни можна навести небагато при-
кладів розроблення та запровадження комплексних 
систем інституційного забезпечення якості вищої освіти. 
Лідерство тут утримує Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка [2; 3], який у 2013 р. за між-
народним рейтингом КьюЕс (QS) увійшов до групи за-
кладів вищої освіти, що посідають 441-450 рангові місця.

Стосовно зовнішнього забезпечення якості, то те-
матичний перелік стандартів і рекомендацій становить 
таку другу групу:

• використання процедур внутрішнього забезпе-
чення якості; 

• розроблення процесів зовнішнього забезпечен-
ня якості; 

• критерії для прийняття рішень; 
• процеси, що відповідають цілям; 
• звітування;
• подальші процедури; 
• періодичні перевірки; 
• загальний аналіз системи [34].
У вітчизняній реалізації цієї групи стандартів і ре-

комендацій, крім труднощів, зазначених для першої 

класифікацію вищої освіти задля її порівнюваності 
на основі широкопрофільного підходу. Останньому 
суперечить український вузькопрофільний підхід до ви-
значення галузей освіти, напрямів (понад 150) і спеці-
альностей (понад 500), що погано узгоджується з галу-
зями освіти МСКО і також перешкоджає міжнародному 
та європейському визнанню. У зв’язку з цим 31 жовтня 
2013 р. Загальні збори Національної академії педа-
гогічних наук України розглядатимуть концептуальні 
засади НСКО. 

Ефективними інструментами ідентифікації якості 
вищої освіти з огляду як на визначення, так і на відповід-
ність (придатність) слугують європейські та національні 
рамки кваліфікацій, зокрема Рамка кваліфікацій Євро-
пейського простору вищої освіти (РК ЄПВО, 2005 р.), Єв-
ропейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж 
життя (ЄРК НВЖ, 2008 р.), Національна рамка кваліфі-
кацій (НРК, 2011 р.) [7; 12; 14; 22, 33; 36; 37]. По-перше, 
рамки кваліфікацій дають змогу проградуювати вищу 
освіту згідно із складністю її програм і кваліфікацій/сту-
пенів за рівнями (циклами) на засадах опису освітніх 
і кваліфікаційних рівнів (циклів) у термінах опанованих 
компетентностей (здатностей) особи [5; 8; 12; 38; 39]. 
Тобто співвіднести рівні рамок кваліфікацій з певними 
кваліфікаціями (ступенями), що надаються на відпо-
відних рівнях вищої освіти. По-друге, зазначений ком-
петентнісний підхід відкриває шлях і спонукає до по-
будови стандартів вищої освіти (за рівнями, циклами), 
також виражених у компетентностях, та розроблення 
стандартизованих освітніх програм на основі навчаль-
них результатів (тобто спланованих для засвоєння чітко 
вимірюваних загальних і спеціальних компетентностей 
та їх компонентів) [38; 39]. Реальна відповідність рівне-
вому або програмному стандарту характеризує такий 
аспект якості, як придатність, відтак і цінність, опанова-
ної вищої освіти.

Щодо рівневої та програмної стандартизації вищої 
освіти в Україні здійснено перші, однак дуже важливі 
євроінтеграційні кроки. У 2011 р. урядом затверджено 
НРК [14], а також опубліковано Національний освітній 
глосарій: вища освіта [12]. У 2012 р. МОН і Мінсоцпо-
літики України прийнято План заходів щодо впрова-
дження НРК, яким зокрема передбачено підготовку 
стратегії розвитку національної системи кваліфікацій, 
визначення переліку галузевих (міжгалузевих) сег-
ментів для впровадження НРК, розроблення концепції 
Національної стандартної класифікації освіти, мето-
дичних рекомендацій стосовно створення стандартів 
вищої освіти на засадах компетентнісного підходу. Для 
галузевої конкретизації НРК важливо також створити 
галузеві рамки кваліфікацій (ГРК).

Розробленню ГРК має передувати визначення від-
повідного переліку укрупнених галузей. В основу такого 
переліку можна покласти або перелік широких галузей 
формальної освіти (усього 11) за МСКО [30], або пере-
лік видів економічної діяльності (21) за національним 
класифікатором цих видів [11]. Для цілей вищої освіти 
з метою створення ГРК доцільно використати саме 
освітній перелік. Це також виправдано з точки зору 
практичної реалізації, адже за проектом Європейської 
Комісії Тюнінг (Налаштування освітніх структур в Єв-
ропі) уже напрацьовані та доступні он-лайн ГРК вищої 
освіти для таких галузей, як гуманітарні науки та мис-
тецтво і соціальні науки [39].

Також для прозорості та порівнюваності квалі-
фікацій/ступенів і відповідних програм вищої освіти 
важливо пов’язати їх з певними кредитами за Єв-
ропейською кредитною трансферно-накопичуваль-
ною системою (ЄКТС) [12; 24]. Розпочати потрібно 
з поєднання ЄКТС з НРК у процесі впровадження 
та розвитку останньої, принаймні здійснити це для 
кваліфікацій (ступенів) вищої освіти у відповідному 
положенні. Наприклад, у країнах з передовим до-
свідом запровадження компетентнісно-кваліфікацій-
ного підходу відповідні рамкові документи містять
кредитний вимір, починаючи з назви: Рамка квалі-
фікацій і кредитів Англії, Уельсу та Північної Ірландії, 
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державній владі, персоніфікуючи та політизуючи про-
фесійні питання.

По-друге, нерозвинутість громадянського сус-
пільства проявляється, з одного боку, в тому, що 
нині важко назвати існуючі громадські фахові ор-
ганізації, спроможні взяти на себе роль і відпові-
дальність незалежних агенцій, а з другого боку, 
згідно з чинним законодавством, непросто піді-
брати організаційну форму такої громадської аген-
ції, що ймовірно була б ефективною в сучасному 
національному контексті, зокрема законодавчому.

З огляду на зазначене на цьому етапі та в найближ-
чій перспективі оптимальною була б незалежна аген-
ція в статусі окремого центрального органу виконавчої 
влади, яку можна було б, наприклад, назвати Націо-
нальною акредитаційною агенцією України. Така аген-
ція задовольняла б європейську вимогу незалежності 
від профільного міністерства та виступала б третьою 
стороною по відношенню до нього, інших відомств, що 
мають вищі навчальні заклади, та до самих цих закла-
дів, хоча до формування відповідної громадської орга-
нізації все ж зберігала б урядову залежність стосовно 
вищого органу в системі органів виконавчої влади – 
Кабінету Міністрів України. У такому разі можна за 
певних умов розраховувати на європейське визнання 
національної агенції, принаймні її прийняття до Євро-
пейської асоціації забезпечення якості у вищій освіті 
(ENQA) [26]. У цьому переконує досвід формування 
Польського (спочатку Державного) акредитаційного 
агентства, яке нині є повним членом ENQA та членом 
Європейського реєстру забезпечення якості вищої 
освіти (EQAR) у повній відповідності до Європейських 
стандартів та рекомендацій [23; 26; 27]. 

Згадану державницьку модель реалізовано Фе-
деральним законом Російської Федерації «Про освіту 
в Російській Федерації», що набрав чинності 1 верес-
ня 2013 р. Згідно з цим законом утворюється феде-
ральний орган виконавчої влади, що здійснює функції 
з контролю та нагляду у сфері освіти, який провадить 
ліцензування, державну акредитацію освітньої діяль-
ності та державний контроль (нагляд) у сфері освіти. 
Водночас цим законом передбачена незалежна оцінка 
якості освіти юридичною або фізичною особою, а також 
у межах міжнародних порівняльних досліджень, яка, 
однак, не має юридичних наслідків. До того ж може 
провадитися громадська акредитація освітніх органі-
зацій та професійно-громадська акредитація освітніх 
програм, що здійснюються на добровільній основі та не 
тягнуть за собою додаткових фінансових зобов’язань 
держави [21]. Російська «агенція», як і польська, 
є повним членом ENQA. 

Поки що, як свідчить Національний звіт 2012 р. 
щодо реалізації Болонського процесу в Україні [32], че-
рез незавершеність формування відповідна вітчизняна 
«агенція» не оцінювалася (і не планувалася для оціню-
вання) з огляду на Європейські стандарти та рекомен-
дації для жодної із зазначених нижче цілей:

• членства в ENQA;
• заявки для вступу в EQAR;
• безвідносно до ENQA/EQAR.
Висновки та рекомендації. Отже, аналіз укра-

їнської вищої освіти виявляє низку проблем щодо 
забезпечення та визнання її якості. Ці проблеми стосу-
ються як уточнення розуміння якості, так і необхідності 
використання комплексу відповідних інструментів. 

Задля якісного вдосконалення вітчизняної вищої 
школи необхідно прискорити створення Національної 
стандартної класифікації освіти, національної систе-
ми внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості, 
включаючи відповідну незалежну агенцію, згідно із 
Стандартами та рекомендаціями щодо забезпечен-
ня якості в ЄПВО, упровадження Національної рамки 
кваліфікацій. 

Принциповими умовами якості вищої освіти є імп-
лементація компетентнісного (результатного) підходу, 
розроблення положення про кваліфікації (ступені), га-
лузевих рамок кваліфікацій вищої освіти з уточненням 

групи, додаються проблеми, пов’язані з ефективним 
запровадженням стандартів і рекомендацій третьої 
групи, тобто щодо агенцій зовнішнього забезпечення 
якості.

Тематичний перелік стандартів і рекомендацій тре-
тьої групи ось який: 

• використання процедур зовнішнього забезпе-
чення якості у вищій освіті; 

• офіційний статус; 
• діяльність; 
• ресурси; 
• програмна заява; 
• незалежність; 
• критерії та процеси зовнішнього забезпечення 

якості, які застосовуються агенціями; 
• процедури підзвітності [34]. 
Тут проблемними для України щонайперше вида-

ються офіційний статус, діяльність, ресурси та неза-
лежність таких агенцій. 

Так, для офіційного статусу Європейськими стан-
дартами та рекомендаціями визначено: «Агенції повин-
ні бути офіційно визнані компетентними державними 
органами в Європейському просторі вищої освіти як 
такі, що відповідають за зовнішнє забезпечення якості, 
та мати визначену законодавчу базу. Вони також пови-
нні відповідати всім вимогам законодавства, у межах 
якого функціонують» [34, с. 24].

Для діяльності агенцій стандарт є таким: «Агенції 
повинні здійснювати діяльність із зовнішнього забезпе-
чення якості (як на інституційному, так і на програмно-
му рівнях) на регулярній основі» [34, с. 24]. При цьому 
рекомендовано, щоб до основних функцій були вклю-
чені загальна оцінка, перевірка, аудит, оцінювання, 
акредитація та подібна діяльність.

Щодо ресурсів, то стандарт вимагає: «Агенції пови-
нні мати адекватні та збалансовані ресурси, як людські, 
так і фінансові, щоб результативно й ефективно орга-
нізовувати та здійснювати процеси зовнішнього за-
безпечення якості, а також достатнє забезпечення для 
розвитку власних процесів і процедур» [34, с. 24]. Тут 
особливо бентежить спроможність залучення кваліфі-
кованого, сумлінного та незаангажованого персоналу.

Стандарт незалежності, мабуть, найбільш про-
блемний в умовах вітчизняних реалій і традицій. Він та-
кий: «Агенції повинні бути незалежними такою мірою, 
щоб нести самостійну відповідальність за свої дії, і щоб 
треті сторони, такі як заклади вищої освіти, міністер-
ства чи інші зацікавлені сторони, не впливали на ви-
сновки і рекомендації їхніх звітів» [34, с. 25]. Відповідні 
рекомендації мають розгорнутий характер, а саме:

«Агенція повинна буде продемонструвати свою не-
залежність за допомогою таких заходів, як:

• незалежність її діяльності від закладів вищої 
освіти та урядів, гарантована офіційними документами 
(наприклад, урядовими чи законодавчими актами);

• визначення її процедур і методів та їхня реаліза-
ція, відбір та призначення незалежних експертів, а та-
кож визначення результатів її процесів із забезпечення 
якості відбуваються автономно й незалежно від урядів, 
закладів вищої освіти та органів політичного впливу;

• хоча в ході перевірки забезпечення якості за-
цікавлені у вищій освіті сторони, включаючи студентів, 
висловлюють свої думки, що беруться до уваги, кінцеві 
висновки процесу перевірки залишаються на відпові-
дальності агенції» [34, с.25].

Трудність реалізації цього європейського стандарту 
та відповідних рекомендацій у сфері української вищої 
освіти викликана низкою причин.

По-перше, в українському суспільстві відбувається 
непростий еволюційний процес, який ще не заверше-
но, переходу від адміністративно-командного держав-
ного до державно-громадського управління, станов-
лення структур громадянського суспільства. Останні 
здебільшого ще є вкрай слабкими, без вагомого 
досвіду фахової діяльності, відтак без необхідної сус-
пільної та державної довіри, часто виступають не 
партнерами, а, утверджуючись, протиставляють себе 
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її галузей, методичних рекомендацій щодо створення 
стандартів вищої освіти та відповідних освітніх програм 
із застосуванням загальних та специфічних компетент-
ностей, навчальних результатів, а також адекватного 
використання у вищій школі Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи.
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Луговой В. И., Таланова Ж. В. 
КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ

С применением сравнительных исследований проанализировано состояние обеспечения и признания качества 
украинского высшего образования. Уточнено понимание качества. Показано, что для качественного усовершен-
ствования отечественной высшей школы необходимо ускорить создание комплекса таких инструментов достиже-
ния её качества, как Национальная стандартная классификация образования, национальная система внутреннего 
и внешнего обеспечения качества (включая соответствующее независимое агентство) согласно Стандартам и реко-
мендациям по обеспечению качества в Европейском пространстве высшего образования, внедрение Национальной 
рамки квалификаций. Аргументировано, что принципиальными условиями качества высшего образования является 
имплементация компетентностного (результатного) подхода, разработка положения о квалификациях (степенях), от-
раслевых рамок квалификаций для высшего образования с уточнением его отраслей, методических рекомендаций 
по созданию стандартов высшего образования и соответствующих образовательных программ с применением об-
щих и специальных компетентностей, учебных результатов, а также целевого использования Европейской кредитной 
трансферно-накопительной системы. 

 Ключевые слова: качество, высшее образование, обеспечение и признание качества, внутреннее и внешнее 
обеспечение качества, национальное агентство по обеспечению качества, инструменты обеспечения качества.

Lugovyy Volodymyr, Talanova Zhanneta
THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE: THE ISSUES OF ASSURANCE AND RECOGNITION

Using comparative research, the state of assurance and recognition of the quality of Ukrainian higher education is analyzed. 
The interpretation of quality is specified. It is proved that for improving quality of national higher education the facilitation of the 
development of the complex of the following instruments is required: National Standard Classification of Education, national 
system of internal and external quality assurance (including appropriate independent agency) in accordance with Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, implementation of the National Qualifications 
Framework. The authors argue that fundamental preconditions for higher education quality are implementation of competence-
based approach; development of regulations on qualifications (degrees), sectoral frameworks of higher education qualifications 
with delineation of its specific fields, guidelines for designing higher education standards and corresponding educational 
programmes based on generic and specific competencies and learning outcomes, as well as targeted use of the European 
Credit Transfer and Accumulation System..

Keywords: quality, higher education, quality assurance and recognition, internal and external assurance of quality, national 
quality assurance agency, quality assurance tools.

галуззю нові завдання, пов’язані зокрема й з теоретико-
методологічним обґрунтуванням необхідності вдоско-
налення механізмів державного управління системою 
вищої освіти в країні. На це націлена «Національ-
на стратегія розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року», затверджена Указом Президента України 
від 25 червня 2013 року № 344/2013 [4], в якій чітко за-
значено, що «Національна стратегія розвитку освіти 
в Україні на період до 2021 року» на основі аналізу 
сучасного стану розвитку освіти визначає мету, стра-
тегічні напрями та основні завдання, на виконання 

У статті проаналізовано теоретичні аспекти формування нових механізмів впливу держави на систему якості вищої 
освіти України, методи подолання бюрократизму в науці та в управлінні нею. Запропоновано механізм упровадження 
наукових результатів в освітянські стандарти, який сприятиме вдосконаленню навчального процесу. 

Ключові слова: вища освіта, реформа освіти, вищи навчальні заклади, механізми державного управління, якість 
освіти.

Постановка проблеми та її актуальність. Розбу-
дова національної системи освіти в сучасних умовах з 
урахуванням кардинальних змін у всіх сферах суспіль-
ного життя, історичних викликів XXI століття вимагає 
критичного осмислення досягнутого та зосередження 
зусиль і ресурсів на розв’язанні найгостріших проблем, 
які стримують розвиток, не дають можливості забезпе-
чити нову якість освіти, адекватну нинішній історичній 
епосі.

Новітні політичні та соціально-економічні перетво-
рення в Українській державі ставлять перед освітньою 

ІННОВАЦІЙНІ ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ 
ЯКІСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

УДК 378.014(477) ДОМБРОВСЬКА Світлана Миколаївна, 
 доктор наук з державного управління, доцент, 
 професор кафедри наглядово-профілактичної діяльності, 
 Національний університет цивільного захисту України
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яких має бути спрямована реалізація державної по-
літики у сфері освіти. З метою прискорення процесу 
реформування системи освіти на виконання Програми 
економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефек-
тивна держава» затверджено надзвичайно важливі 
для розвитку освіти державні цільові програми [6]. 

 Аналіз наукових праць, присвячених розв’язан-
ню проблеми. В останні роки фахівці багатьох галу-
зей гуманітарного та соціального знання – економісти, 
політологи, соціологи, філософи, історики, педагоги – 
активно займаються вирішенням різних проблем ви-
щої освіти. Пошук ефективних механізмів державного 
управління реформуванням вищої освіти, оптимально-
го розподілу повноважень між різними рівнями управ-
ління є предметом для наукового аналізу теоретиків, 
зокрема Т. Тімара [5], Л. Яременко [8], і управлінців-
практиків – С. Григанської [1], Н. Карпунової [2], В. Май-
бороди [3], С. Сарасона [7]. 

Термін «державна політика у сфері освіти» або 
«державна освітня політика» почав використовуватися 
в науковій літературі 60–70-х років XX ст., коли освіта 
почала розглядатися як найважливіший фактор еко-
номічного розвитку й соціального прогресу, як сфера, 
що потребує особливої уваги на загальнодержавно-
му рівні [3, с.100]. Дослідження історичного досвіду 
управління освітою й аналіз досліджень вітчизняних 
і зарубіжних вчених, категоріальний аналіз проблеми в 
науковій літературі дали змогу уточнити поняття «дер-
жавне управління вищою освітою» як організовану 
самостійну частину загального процесу державного 
управління, яка включає цілеспрямоване вироблення, 
прийняття та реалізацію організуючих, регулюючих, 
координуючих, контролюючих і мотивованих впливів 
на сферу вищої освіти. Ці теоретичні моделі та виміри 
державного управління освітою дають можливість ви-
значення певної логіки пізнання її необхідних умов для 
вивчення концептуальних засад формування й здій-
снення державної освітньої політики в Україні.

Необхідність осмислення всіх складових, ключо-
вих характеристик та умов функціонування механізмів 
державного управління в українській освітній системі, 
а особливо управління розвитком освіти, пояснюєть-
ся комплексом істотних факторів. Вони пов’язані із 
загальними трансформаціями в суспільстві, появою 
нових парадигм управління, зміною ролі освіти в укра-
їнському суспільстві й новою якістю освітньої системи. 

Дослідження елементів, факторів, умов і механіз-
мів державного управління розвитком у різних сферах 
людської життєдіяльності дозволяє виробити загальну 
стратегію майбутніх перетворень, сформулювати від-
повідні рекомендації, дати соціальний прогноз пози-
тивних змін.

 Мета статті – проаналізувати сучасні інноваційні 
державні механізми формування якісної системи  осві-
ти в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Формування комп-
лексу інноваційних механізмів державного управління 
підготовкою студентів стає актуальним завданням, 
тому що вони сприяють розвитку пріоритетних на-
прямів державно-управлінської науки та освіти, при-
ведення їх у відповідність до сучасних світових до-
сягнень. Механізми державного управління мають 
своєрідні характеристики, обумовлені конкретним 
суспільним устроєм. Структури стійких соціальних 
зв’язків у рамках тієї або іншої системи визнача-
ються прийнятою в суспільстві сукупністю інститу-
ціональних соціальних норм і засобів соціального 
контролю, що накладають певні обмеження на зміст 
і характер соціальних дій і взаємодію людей. 

Упродовж багатьох років дослідження проблем 
державного управління були зосереджені на пошуку 
ідеальної управлінської моделі, що працює незалежно 
від тимчасового й ситуаційного контексту. Така техно-
кратична версія управління сьогодні втрачає доміную-
че положення. Нині до числа актуальних напрямків на-
укових досліджень в освітній галузі належать: 

• зміна професійних настанов, компетенції 
суб’єктів управління; 

• механізми одержання кінцевого результату з 
найменшими суспільними витратами й втратами; 

• вдосконалювання управлінських знань і прак-
тик у випереджальному режимі стосовно внутрішнього 
й зовнішнього середовища; 

• соціальна відповідальність; 
• збільшення частки аналітичних, інформаційних, 

прогностичних методів управління як органічної части-
ни духовно-культурної сфери суспільства. 

Одним із пріоритетних напрямів сучасної держав-
ної освітньої політики в Україні є забезпечення рівного 
доступу до якісної освіти. На різних етапах суспільно-
го розвитку сутність, характер, умови провадження 
управлінських функцій зумовлювалися певними чин-
никами, які наближали цей процес до впливу громад-
ськості, віддаляючи від впливу держави, або навпаки 
– підносили державний контроль на пріоритетне місце, 
позбавляючи громадськість будь-якої можливості втру-
чатись у діяльність навчальних закладів.

Науковці [1; 3] наголошують на необхідності розгля-
дати не механізми управління, а сукупність механізмів 
управління, підкреслюючи тим самим використання 
саме системного підходу в управлінні, який обов’язково 
передбачає розгляд таких аспектів: структурна по-
будова, процеси функціонування, процеси розвитку. 
Враховуючи теорію системного підходу до державно-
го управління і беручи до уваги ситуацію з державним 
управлінням, що склалася в нашій країні, слід зазначи-
ти, що вже сьогодні в цьому питанні негайного вирішен-
ня потребує низка завдань методологічного характеру, 
а саме:

• ґрунтовне дослідження і наукова інтерпретація 
суперечностей державного управління як специфічно-
го явища суспільного розвитку;

• виявлення, ідентифікація, формалізація та кла-
сифікація існуючих суперечностей, що є в державному 
управлінні, за типами, видами, формами тощо;

• дослідження динаміки розвитку суперечностей 
державного управління та по можливості їх прогнозу-
вання;

• обґрунтування дійових методів і засобів розв’я-
зання досліджуваних суперечностей державного 
управління.

Модернізація системи механізмів державного 
управління освітою, насамперед, передбачає впро-
вадження інституту вимірювання та оцінювання ре-
зультатів діяльності освітньої галузі, створюючи націо-
нальну систему моніторингу якості освіти, визначення 
ефективності управлінських рішень та їх впливу на 
якість освіти в Україні. Необхідність перегляду реалі-
зованих механізмів в управлінні освітою обумовле-
на зміною соціальної ролі системи освіти й кризою 
її результативності. Про зміну ролі освіти в україн-
ському суспільстві можна судити з основних позицій 
освітньої політики. Трансформації, що відбуваються 
з людиною в результаті одержання освіти, розгля-
даються як засіб досягнення деяких життєвих цілей, 
оцінюються з позиції корисності. Диверсифікованість 
освітніх послуг і розмаїтість їх якості повинні сприяти 
свободі вибору людиною індивідуальної освітньої тра-
єкторії, проектування нових властивостей освітньої 
системи, впровадження відповідних планів, програм 
розвитку в практику, і це об’єктивна необхідність. До-
сягнення необхідної якості освіти на сьогодні вимагає 
управлінського втручання в розвиток вітчизняної осві-
ти. Варто визнати, що, незважаючи на певні позитивні 
результати, еволюційний рух освітньої системи відстає 
від сучасних потреб соціуму [7, с. 157].

При цьому потрібно відзначити, що консерватизм 
освітньої системи практично виключає можливість про-
ектування соціально затребуваного розвитку всередині 
самої системи. Стійкі позитивні зміни в освіті можуть від-
буватися, якщо їхнє проектування здійснювалося в ши-
рокому соціальному контексті, з використанням методів 
і засобів комплексу наук, тому що традиційна опора 
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тільки на досягнення педагогічної науки у виборі на-
прямків розвитку освіти, що превалювала в попередні 
роки, сьогодні показала свою неспроможність. Оче-
видно, що досягнення нової якості вітчизняної освітньої 
системи, її стійкий розвиток неможливі без настільки 
ж значимих змін у системі, процесах, механізмах дер-
жавного управління освітою. Управлінський ресурс 
суспільства в освіті став визначальним для стійкого 
розвитку. Щодо управління в освіті, особливу актуаль-
ність сьогодні набувають питання визначення складу 
й рольових позицій суб’єктів управління розвитком, со-
ціальних взаємодій різнопланових груп зацікавлених 
сторін, інституціональних форм участі громадськості 
в управлінні розвитком, ефективних технологій со-
ціального проектування розвитку, можливостей оці-
нок ефективності управління й низки інших проблем. 
Останнім часом розвинене партнерство, як одна із 
форм взаємодії, стало необхідністю не тільки для роз-
витку, але й для функціонування освітньої системи, 
причому соціальне партнерство почало проникати й 
в управління освітою. 

Процеси перебудови, ініційовані наприкінці мину-
лого сторіччя, змінили відносини в усіх виробничих 
сферах, відносини з органами влади, способи госпо-
дарювання у сфері освіти. Сьогодні поштовхом до по-
шуку механізмів участі суспільства у вирішенні низки 
проблем освітніх установ стали об’єктивні значні фі-
нансово-економічні зміни в країні та в освітній системі. 
Тому відбулась «реанімація» формально створених 
колись опікунських рад, з’явилися практики залучення 
громадськості до управління освітою. Однак видимість 
взаємодії зацікавлених груп і осіб тільки в економічній 
площині означає певне спрощення й перекручування 
цінності й змісту розвитку соціальних відносин і вза-
ємодій в освіті та в її управлінні. 

Завдання залучення широких соціальних груп в 
освітню сферу та розширення змісту соціальних відно-
син в освіті розглядається, в основному, з двох позицій. 
По-перше, широке залучення до управління освітньою 
системою та її підсистемами – це принципова зміна па-
радигми управління розвитком. Не можна вирішувати 
проблеми розвитку освіти, вирішуючи тільки проблеми 
самої освітньої системи. Необхідно навчитися форму-
лювати результати освіти не тільки в контексті «знань, 
умінь, навичок», але й у плані розвитку країни, регіо-
ну, території. Розвиток суспільних відносин і взаємодій 
в освітній сфері означає, головним чином, перехід до 
реальної практики управління, заснованого на пари-
тетних принципах партнерства з іншими суб’єктами. 

Друга позиція, найбільш приваблива для освіт-
ньої системи, пов’язана з розширенням економічних 
можливостей для розвитку тієї або іншої її частини. 
У цьому випадку «позаосвітні» суб’єкти відносин і вза-
ємодій розглядаються як спонсори, меценати, опікуни. 
Характер відносин із працею, що сьогодні   має місце 
в українській освіті, дозволяє назвати такі відносини 
партнерськими, тому що вони реалізуються із серйоз-
ними порушеннями всіх принципів партнерства. Такі 
відносини, за великим рахунком, не можуть бути відне-
сені ні до комерційного партнерства (освіта найчастіше 
тільки «споживає» ресурси партнера), ні до соціально-
го, тому що процес договорювання й узгодження інтер-
есів нерідко відсутній або носить однобічний характер. 
Проте зацікавленість освітньої системи в такому парт-
нерстві все-таки змушує представників системи освіти 
входити в договірний процес, навчатися йому, надава-
ти партнерству цивілізовані форми. Масштабні внески 
у вищу освіту забезпечуються передусім залученням 
до її фінансування бізнесу і промисловості. 

Входження національної вищої школи в європей-
ський освітній простір в умовах стрімкої інформатизації 
та глобалізації міжнародного середовища спонукає до 
підготовки фахівців з вищою освітою нової генерації, 
здатних ефективно працювати в різних сферах госпо-
дарчого комплексу країни. Це вимагає істотного підйому 
рівня підготовки студентів на інноваційній основі шляхом 
проведення глибинних змін у системі їх навчання. 

Проте система державного управління підготовкою 
спеціалістів, на думку провідних вчених і практиків, має 
суттєвий недолік – відсутність сучасних інноваційних 
механізмів впливу, а отже – незадовільне управління 
навчальним процесом [1, с. 57]. Формування комплек-
су інноваційних механізмів державного управління під-
готовкою студентів стає актуальним завданням, тому 
що вони сприяють розвитку пріоритетних напрямів 
державно-управлінської науки та освіти, приведен-
ня їх у відповідність до сучасних світових досягнень. 
У комплексі цих механізмів центральне місце займа-
ють державні стандарти вищої управлінської освіти, які 
є обов’язковими для вищих навчальних закладів усіх 
форм власності та підпорядкування. З огляду на це ме-
тою державної політики повинно стати вдосконалення 
механізмів державного управління системою вищої 
освіти в умовах входження України у світове освітнє та 
інформаційне середовище. Але, як показує проведе-
ний аналіз, досягнення цієї мети передбачає вирішення 
таких завдань:

1. Визначити напрями вдосконалення механізмів 
державного управління системою вищої освіти.

2. Узагальнити досвід надання освітніх послуг і за-
стосування сучасних механізмів державного управлін-
ня освітою в розвинених країнах світу.

3. Оцінити роль освіти в підвищенні конкуренто-
спроможності людини на ринку праці та з’ясувати спе-
цифічні особливості сфери вищої освіти як об’єкта дер-
жавного управління.

Розвиток освітньої сфери – важливий пріоритет 
кожної держави, оскільки саме освіта посідає визна-
чальне місце в інтелектуалізації праці, яка впливає на 
складні процеси трансформації і модернізації сучасно-
го світу, що відбуваються під впливом інтегрованого 
потенціалу. Сутнісні глобалізаційні зміни потребують 
нових підходів до управління всією освітньою сферою, 
яка є інтегральною сукупністю освітніх структур, відно-
син, діяльності та свідомості, що забезпечує відтворен-
ня і розвиток інтелектуального потенціалу суспільства.

За цілком слушним твердженням групи експертів 
Світового банку [5, с. 59], вища освіта є визначаль-
ною для економічного і соціального розвитку. Тому 
що установи вищої освіти несуть основну відпові-
дальність за озброєння людей передовими знання-
ми та майстерністю, необхідними для відповідальної 
діяльності в державному управлінні, бізнесі тощо. 
Ці установи виробляють нові знання за допомогою 
наукових досліджень, слугують провідниками для 
передачі, адаптації та поширення знань, що продуку-
ються в усьому світі, й підтримують уряд і бізнес пора-
дами та консультаціями. У більшості країн світу уста-
нови вищої освіти відіграють також важливу соціальну 
роль у формуванні національної ідентичності країни 
й створенні умов для плюралістичних дискусій [7, с. 34]. 
Заслуговує на увагу і зроблений ними висновок, що 
освіта продукує знання, вміння, цінності та відносини. 
Вона дуже важлива для громадського порядку і гро-
мадянства, безперервного економічного піднесення та 
скорочення бідності. Освіта стосується також культури: 
вона є головним інструментом поширення досягнень 
людської цивілізації. Ці численні завдання роблять осві-
ту ключовою цариною державної політики в усіх країнах.

Таким чином, можна стверджувати, що управління 
вищою освітою – важлива соціокультурна функція дер-
жави, що визначає перспективи розвитку суспільства, 
і держава зобов’язана зберігати регулюючий і підтри-
муючий вплив у цій сфері.  Принципова відмінність дер-
жавного регулювання вищої освіти в сучасних умовах 
полягає в переході від управління діяльністю до управ-
ління процесами. Однак практика організації держав-
ного регулювання вищої освіти свідчить про переваж-
не прагнення до безпосереднього управління. Як наслі-
док контролю, що підсилюється, у різних його проявах 
автономія ВНЗ фактично має обмежений характер. 
Однак держава завжди приділяла особливу увагу сис-
темі освіти. Остання в різних соціально-економічних та 
соціокультурних умовах виконує соціальне замовлення 
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на формування особистості. Система освіти отримує 
державне замовлення на формування певного типу 
особистості, що і пояснює пильну увагу держави до 
системи освіти. Управління системою освіти держава 
здійснює через державну освітню політику [8, с.57].

Уряд незалежної України усвідомлює необхідність 
проведення реформ в освітній галузі, які покладено 
в основу рішучої зовнішньої політики держави, спрямо-
ваної на інтеграцію вітчизняної системи освіти і науки 
в європейський простір. Модернізація освітньої сис-
теми вищої школи виступає як сукупність принципів 
і способів дій, спрямованих на організацію ресурсів 
вищої школи з метою формування, підтримки й роз-
витку освітніх цінностей та ідеалів, норм, правил і про-
цедур, здатних забезпечити цілісність і стійкість роз-
витку вищої освіти, відповідно до цільових установок 
суспільства. Цілком очевидно, що досягнення нової 
якості української освітньої системи, її стійкий розви-
ток неможливі без настільки ж значимих змін у ній, у 
процесах і механізмах управління розвитком [5]. Транс-
формаційні процеси, що відбуваються в Україні, демо-
кратизація суспільства взагалі й управлінських сис-
тем зокрема призвели до того, що розробка програм 
розвитку освіти (практично на всіх рівнях) перестала 
бути винятковою функцією лише систем управління. 
Управлінський ресурс суспільства в освіті став визна-
чальним для стійкого розвитку управлінського об’єкта. 
Однак реалізовані соціальні механізми управління у ві-
тчизняній освіті не відповідають об’єктивним сучасним 
потребам населення країни й не сприяють соціально 
доцільному, стійкому розвитку освітньої системи в ці-
лому і її підсистем. Це виражається в тому, що:

• існуючі практики управління розвитком укра-
їнської освітньої системи на всіх рівнях орієнтовані на 
задоволення корпоративних інтересів і не відбивають 
реальних потреб суспільства та держави;

• соціальні механізми управління, що знайшли 
практичну реалізацію в деяких сферах діяльності, слаб-
ко адаптовані до умов української освітньої системи, що 
продовжує втримувати пріоритети економічних методів 
управління освітою, підсилювати конфлікт між проек-
тованими змінами в освіті й актуальними соціальними 
завданнями освіти, реальними освітніми потребами 
населення;

• загальнокультурні технології соціального про-
ектування в управлінні слабко адаптовані до процесів 
управління стійким розвитком, особливо в українській 
освіті.

Таким чином, механізм організації людських, інфор-
маційних, матеріальних і фінансових ресурсів задля 
функціонування й розвитку системи вищої освіти є 
освітнім менеджментом, ядро якого становлять соці-
альні технології вибору пріоритетів розвитку, компро-
місних рішень, що забезпечують максимальну реалі-
зацію інтересів різних суб’єктів освітньої діяльності й 
справедливий розподіл фінансових витрат між ними, 
технології вибору критеріїв оцінки ефективності вико-
ристання ресурсів, наявних у сфері вищої освіти. Од-
нак існує проблема методології вдосконалення меха-
нізмів державного управління освітньою галуззю. 

Суть концепції державного управління наукою 
й освітою полягає в тому, що одним із її вихідних по-
ложень є те, що науку і освіту ми розглядаємо як 
невід’ємні складові єдиного об’єкта управління. Отже, 
поєднання в одному міністерстві (Міністерстві освіти 
і науки України) і освіти, і науки є абсолютно правиль-
ним, потенційно потужним рішенням, яке може дуже 
результативно спрацювати й реалізувати повною мі-
рою можливості міністерства, якщо не тільки підпо-
рядкувати йому наукові організації, але й посилити їх 
технологією управління. 

Однак нинішній стан управління, коли результати на-
укових досліджень – нові доктрини, концепції, розробки, 
рекомендації тощо – практично не залучаються до роз-
роблення освітянських стандартів, а наукові звіти, дис-
ертації, які містять ці результати, осідають на полицях, 
покриваються пилом й поступово знищуються часом, – 

слід визнати незадовільним. Якщо звернутися до ана-
лізу звітів про НДР, дисертацій, то можна констатувати, 
що вони формально містять такі розділи і документи, 
як висновки, реферати, автореферати, в яких виокрем-
люється одержаний приріст знань. Але механізму, який 
би забезпечив реальне, а не формальне впроваджен-
ня наукових результатів в освітянські стандарти, все ще 
бракує, і ці результати, як правило, до них не потрапля-
ють. Отже, необхідно розробити такий механізм, забез-
печити обов’язкове включення відповідних положень, 
отриманих науковцями, в ОКХ і ОПП, а також, відпо-
відно, – у фундаментальні або професійно-орієнтовані 
блоки навчальних планів. Для цього проводиться сис-
темний аналіз проблеми та визначаються організацій-
но-правові заходи з її розв’язання.

Висновки. Таким чином, у сфері державного управ-
ління наукою і освітою головним завданням є поєднання 
наукового «результату» з освітянськими стандартами. 
У такий спосіб можна залучати зусилля провідних вче-
них, які повинні задавати методологію, засновників шкіл 
і учнів. Звідси – наукові плани, оптимальне поєднання 
теоретичних і прикладних аспектів наукової роботи і т. ін. 

Шляхами розв’язання цієї проблеми можуть бути:
• юридичні заходи із розроблення (коригування) 

відповідних положень, інструктивно-методичних мате-
ріалів щодо нормативного закріплення за науковцями 
і відповідними працівниками освіти обов’язку включати 
до освітянських стандартів відповідні наукові положен-
ня, зробивши це основним критерієм суспільного ви-
знання одержаних наукових результатів; 

• організаційно-структурні заходи із підпорядку-
вання наукових організацій Міністерству освіти і науки 
України і т. ін. 

Тому існує принципова можливість подолати бюро-
кратизм у науці та в управлінні нею. Запропонований 
механізм упровадження наукових результатів в освітян-
ські стандарти сприятиме тому, щоб ці результати ста-
ли практичним надбанням широких верств населення, 
що здобуває освіту. 

В Україні приділяється велика увага формуванню 
стратегії держави у галузі освіти. Розвиток освіти у 
нашій державі не слід розглядати тільки з точки зору 
потреб сучасного трансформаційного суспільства. Ре-
формування повинно проводитись у напрямку моделі 
нового століття, враховувати як національні традиції 
культури та освіти, так і сучасні позитивні світові тенден-
ції розвитку освіти. Ці тенденції необхідно пов’язувати з 
сильною соціальною політикою держави в галузі освіти 
[2, с. 97]. 

Пріоритетна увага держави до освіти, її повноцінна 
бюджетна підтримка повинна відповідати реальним 
потребам сучасної та майбутньої України. Саме ціле-
спрямована державна освітня політика може сприяти 
зростанню добробуту кожного громадянина і конку-
рентоспроможності всієї країни. Державна освітня 
політика буде ефективною тільки тоді, коли вона розро-
блятиметься і проводитиметься в поєднанні з активною 
інноваційною політикою країни. Вища освіта має брати 
активну участь у створенні конкурентоспроможної інф-
раструктури – технопарків, інноваційних центрів тощо. 
Реальна пріоритетність освіти в цілому та її важливої 
підсистеми – вищої освіти повинна визначатися двома 
факторами: з одного боку – суспільством і державою, 
з іншого – освітянською громадськістю. До того ж необ-
хідно, щоб ці два фактори взаємодоповнювали один 
одного. 

Суспільство має розглядати освіту як національне 
багатство, вводити її в перелік основних пріоритетів, 
об’єктів першочергової підтримки і т. ін. Зі свого боку, 
освітянська громадськість повинна зосередити ува-
гу на розробці конструктивних і реальних пропозицій 
та програм щодо оновлення і розвитку системи вітчиз-
няної освіти. Модернізація і розвиток освіти повинні 
набути випереджального безперервного характеру, 
гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються 
в Україні та світі. Підвищення якісного рівня освіти 
має бути спрямовано на забезпечення економічного 
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зростання держави та розв’язання соціальних про-
блем суспільства, подальше навчання і розвиток 
особистості. Якісна освіта є необхідною умовою 
забезпечення сталого демократичного розвитку сус-
пільства.
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країни у Європейський простір вищої освіти (далі – 
ЄПВО), задекларовані наказом Міністерства освіти 
і науки України від 23 січня 2004 р. № 49 «Про затвер-
дження Програми дій щодо реалізації положень Болон-
ської декларації в системі вищої освіти і науки України 
на 2004–2005 роки» [2].

Болонську декларацію Україна підписала на Бер-
генській конференції 19 травня 2005 р. При цьому 
вітчизняна вища освіта потребувала приведення органі-
зації та змісту у відповідність до вимог європейських стан-
дартів, щоб разом із європейськими країнами до 2010 р. 
завершити структурне реформування вищої освіти. 

Постановка проблеми та її актуальність. Одні-
єю з характерних тенденцій розвитку вищої школи є 
євроінтеграція вищої освіти, яка має на меті створен-
ня єдиного освітянського простору, головні принципи 
якого відображені в документах Болонської декларації 
[2]. Нині Болонський процес – це 45 країн-учасниць, се-
ред яких і Україна, і тисячі вищих навчальних закладів 
(далі – ВНЗ), студентство яких прагне інтегруватися.

Важливість завдань, які стоять перед вищою осві-
тою держави після приєднання України до Болонського 
процесу з метою якісної підготовки фахівців, врахо-
вуючи вимоги сьогодення та необхідність входження 

БОЛОНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ ТА ПРОЦЕС РЕФОРМ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РІВНЯ 
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 ЛІВАК Петро Євгенович, 
 кандидат юридичних наук, доцент, 
 доцент кафедри фінансового права, 
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Стаття присвячена розгляду проблем упровадження Болонського процесу в Україні в аспекті інтеграції її до 
Європейського простору вищої освіти. Аналізуються негативні та позитивні наслідки реформи вищої освіти, а також 
їх вплив на рівень і якість підготовки спеціалістів країни.
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Ключові питання, які виникають у середовищі уче-
них і практиків країни після переходу системи вищої 
освіти України на Болонську систему, залишаються 
відкритими:

• Чи стала кращою, конкурентнішою підготовка 
молодих фахівців країни?

• Яка кількість наших громадян з отриманими 
дипломами університетів України працює у розвине-
них країнах світу?

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Останніми роками було проведено чимало теоретич-
них досліджень, дослідницьких експериментів із про-
блем адаптації вітчизняної системи вищої освіти до 
умов Болонської декларації, а саме: 

• історичні аспекти ступеневої освіти (Я. Бурла-
ка [11], М. Дмитриченко [14], О. Ковтун [30], М. Левків-
ський [22], Ю. Руденко [11], А. Фурман [30] та ін.); 

• історичні етапи Болонського процесу та зару-
біжний досвід (В. Андрущенко [6], М. Дмитриченко [14], 
К. Корсак [18; 19] та ін.); 

• модернізація вищої освіти (В. Андрущенко [6; 7], 
Я. Болюбаш [10], М. Дмитриченко [14], І. Жовта [15], 
В. Журавський [16], М. Згуровський [16], К. Корсак 
[18; 19], В. Кремень [20; 21] та ін.); 

• особливості кредитно-модульної системи 
(А. Алексюк [5], В. Андрущенко [7], М. Бершадська [8], 
М. Гринькова [12], М. Дмитриченко [14], О. Карпенко [8], 
А. Макарова [24] та ін.).

Але впроваджуються результати досліджень до-
сить повільно. Кардинальних позитивних змін у вищій 
освіті практично не відбувається. Разом з тим рівень 
професійної підготовки підростаючого покоління па-
дає, а рівень корупційної складової щодо процесу під-
готовки студентської молоді зростає, і це не залишає 
байдужими всіх, хто працює у сфері освіти, або так чи 
інакше пов’язаний з нею.

Мета статті. Стаття присвячена аналізу проблем 
упровадження основних принципів Болонського про-
цесу в Україні та пошуку шляхів удосконалення вітчиз-
няної системи вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. З погляду та прак-
тичного досвіду авторів статті, введення положень Бо-
лонської декларації в систему організації навчального 
процесу в більшості вітчизняних ВНЗ проводилося без 
попередньої ґрунтовної підготовки, враховуючи масш-
таби такої реформи, позаяк безпідставно цьому проце-
су не передувала робота щодо поступового вивчення 
доцільності та усвідомлення наслідків її запроваджен-
ня, як на теренах вищої освіти всієї держави, так і в ас-
пекті кожного ВНЗ та кожної конкретної спеціальнос-
ті. Як завжди, чиновники від освіти знехтували цими 
принципами і побігли попереду потяга, нав’язавши  за-
кладам вищої освіти Болонську декларацію.

У Програмi дій щодо реалізації положень Болон-
ської декларації, затвердженої наказом Міністерства 
освіти і науки України № 49 від 23 січня 2004 р., в якому 
вимагалося, щоби вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів 
акредитації у місячний строк розробили заходи щодо 
реалізації положень Болонської декларації в системі 
вищої освіти і науки України» [2], про яку 2004 році мало 
хто знав з викладачів, студентів, громадськості. Однак 
у Рішенні Колегії Міністерства освіти і науки України 
від 23 лютого 2006 р. «Щодо підвищення ефективності 
вищої освіти – визначального чинника зростання со-
ціально-економічного потенціалу держави» зазначено, 
що понад 14% опитаних студентів взагалі не ознайом-
лені з суттю та методами положень Болонського про-
цесу [28, с. 30].

Важливо відзначити, що у Болонській декларації пе-
редбачено новий підхід щодо участі студентів у струк-
турній реформі як «компетентних, активних і творчих 
партнерів» [14, с. 100], аспекти якої були схвалені на 
зустрічі міністрів у Празі та проголошені 25 березня 
2001 року в Гетеборзькій декларації [14], де вказано, 
що «участь студентів у Болонському процесі є одним із 
ключових кроків до постійного та більш упорядковано-
го залучення студентів у всі структури, що приймають 

рішення, та в дискусійні форуми з питань вищої освіти 
на громадському рівні» [14, с.100]. При цьому універси-
тети повинні бути автономними суб’єктами формуван-
ня освітнього простору як у кожній окремій країні, так 
і в ЄПВО. Щоб відповідати потребам суспільства, дослі-
дження і навчання в університетах мають бути мораль-
но й інтелектуально незалежними від впливу будь-якої 
політичної та економічної влади.

Але, на жаль, за роки впровадження принципів Бо-
лонського процесу у вищій освіті України, студенти не 
можуть впливати на прийняття рішень і не є «компе-
тентними, активними і творчими партнерами»та дієви-
ми учасниками структур в освіті, а університети, згідно 
з чинним законодавством стосовно вищої освіти дер-
жави, не стали реально незалежними суб’єктами фор-
мування освітнього простору вищої освіти ні в Україні, 
ні поза її межами.

Як до, так і після впровадження принципів Болон-
ської системи на теренах вищої освіти в Україні маємо 
значну кількість проблем у галузі освіти, зокрема:

• За основними міжнародними рейтингами [27] 
та певними критеріями рівня освіти Україна не ввійшла 
до жодного із 500 кращих університетів світу, оскільки 
якість освіти більшості студентів не відповідає сучас-
ним вимогам.

• Обмежений доступ до безкоштовної вищої осві-
ти абітурієнтам із високим рівнем знань, позаяк існує 
необґрунтовано велика кількість пільг громадянам, 
у яких, як правило, досить низький рівень шкільної 
підготовки.

• Відсутня реальна науково розроблена та еконо-
мічно прорахована реформа шкільної та вищої освіти 
України при неефективному механізмі державного 
фінансування та його використання системою освіти 
країни.

• Не зацікавлені молоді спеціалісти-учителі пра-
цювати в шкільних закладах, а лікарі – в сільській міс-
цевості, адже низький рівень оплати праці та відсут-
ність соціального захисту призводять до порушення їх 
прав. При цьому у сфері охорони здоров’я України на 
2011 рік існувало 46 тис. вакантних посад лікарів (25% 
фахівців медичної галузі) [23], що є наслідком неадек-
ватної державної політики у сфері освіти щодо молодих 
спеціалістів.

• Існує серйозний дисбаланс між кількістю фахів-
ців на ринку праці та їх реальним попитом, що призво-
дить до масового безробіття. За 2010 рік 46 тис. випус-
кників ВНЗ перебували у центрах зайнятості на обліку 
[27].

• Немає базових майданчиків для підготовки спе-
ціалістів до роботи в реальних умовах (на фабриках, 
заводах, у сільському господарстві), оскільки практич-
но всі заклади були приватизовані й більшість знище-
на, а на тих, що зосталися, власники не дуже перейма-
ються підготовкою висококласних фахівців і кошти в це 
не вкладають, хоча самі від цього і потерпають.

• Відсутні сучасні лікарняні бази для підготовки 
лікарів-інтернів, а у лікарів-спеціалістів із досвідом не-
має ні бажання, ні фінансової зацікавленості займатися 
підготовкою молодих спеціалістів.

• Наявні проблеми щодо підготовки молодих фа-
хівців за юридичними спеціальностями у прокуратурі, 
судах, міліції та податкових інспекціях на місцях.

• Відсутня уніфікація системи оцінювання знань 
студентів, оскільки кожний ВНЗ має право застосову-
вати різний підхід до поточного та підсумкового контр-
олю, а все разом впливає на можливість наших студен-
тів опановувати стандартні програми, що розроблені 
у країнах Європейського Союзу (далі – ЄС).

• Відсутній незалежний та більш ефективний 
контроль громадянського суспільства до аспектів 
діяльності ВНЗ за правильним і ефективним викорис-
танням фінансових коштів, а також доступністю, якістю 
та ефективністю надання освітніх послуг.

• Велику загрозу в процесі навчання для якісної 
підготовки фахівців у ВНЗ становить корупційна скла-
дова, яка призводить до повного нівелювання взагалі 
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вищої освіти як такої, а проблема корупції з кожним ро-
ком лише загострюється. При цьому всі політичні сили, 
які були при владі за всі роки незалежності, визнава-
ли корупцію головною перешкодою для економічного 
і соціального розвитку держави, обіцяючи побороти це 
явище. Однак їх гасла зазнали повного фіаско, поза-
як економічна мотивація до вибору корупційної моделі 
поведінки є усталеною для значної частки населення 
і великої частини чиновників [29, с. 60], a вітчизняні по-
літичні діячі висловлюють гіпотезу, що Україна є най-
більш корумпованою країною Європи [28]. Незважа-
ючи на постійну «зміну еліт» при владі, відбувається 
лише зміна корупційних механізмів при зайнятті ключо-
вих посад ближнього кола лідера нації, які дістають ста-
тус «недоторканих» при збільшенні проценту «відка-
тів», який пронизав усю українську економіку [29], що 
й призводить до поразки будь-яких державних програм 
і процесів проведення реформ у будь-якій галузі Украї-
ни: економіки, освіти, медицини чи судової системи.

Але перші реальні кроки до зменшення корупційної 
складової в освіті хоч і дуже повільно, а таки відбува-
ються. Насамперед це впровадження зовнішнього не-
залежного тестування (ЗНО) для випускників загаль-
ноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ).

Другим кроком можна вважати введення у деяких 
ВНЗ (наприклад, у Київському національному еконо-
мічному університеті) електронних журналів успішнос-
ті, які унеможливлюють зміну результатів оцінки успіш-
ності студента.

Перехід на Болонську систему освіти протягом 
останніх років взагалі будь-кому не дає права обґрун-
товано, із достатнім рівнем доказовості, стверджува-
ти, що це краща система підготовки фахівців у всіх 
галузях. Наприклад, реальна ситуація впровадження 
Болонського процесу в системі вищої освіти України 
показує, що для підготовки офіцерів МВС, СБУ, Зброй-
них Сил України та інших силових структур, можливо, 
і достатньо 4-х років навчання, оскільки вимоги до їх 
підготовки в нашій країні не можна порівняти з жодною 
розвиненою країною – там терміни підготовки спеціа-
лістів значно більші. Наразі Україна має практику підго-
товки фахівців-педагогів з історичних, математичних, 
біологічних та інших дисциплін в університетах міні-
мум 5 років. Однак, опанування юридичних і медичних 
дисциплін, на думку вчених і практиків багатьох країн 
[9; 23; 27], не вписується у так звану систему болонізації. 

Так, В. Брюггер, професор Гейдельберзького уні-
верситету (Німеччина) зазначає [9], що наміри Болон-
ського процесу реалізовані в німецьких університетах. 
Проте три факультети за фахом медицина, теологія 
та правознавство – не сприймають цей процес і вва-
жають, що в «болонських рамках», тобто на рівні ба-
калавратури та магістратури, ці фахи правильно опа-
нувати та практикувати неможливо. Вони є настільки 
складними, що їх практично неможливо опанувати 
впродовж трьох років, плюс 1-2 роки (як це передбачає 
Болонська система організації навчального процесу). 
Якщо йти цим шляхом, то це може спричинити знеці-
нення фаху, зменшення рівня кваліфікованості спеціа-
лістів. Факультети, що чинять спротив цьому процесу, 
обґрунтовують власну позицію тим, що юрист, який є 
бакалавром, навряд чи може визнаватися таким, що 
дійсно опанував ті галузі права, якими займатиметь-
ся. Потенційною перевагою можна вважати те, що 
за умови впровадження Болонського процесу в усій 
Європі теоретично юрист зможе вільно переїжджати 
та працювати, де забажає. Проте насправді юристи 
«зв’язані» з правовими системами, які вони вивчають 
і в яких працюють. Тому навряд чи французький, ан-
глійський чи український юрист зможе надавати ква-
ліфіковану допомогу за німецьким правом або бути 
суддею у Німеччині [9].

Отже, підхід до введення Болонського процесу «по-
українськи» у ВНЗ України, а саме термін часу на ви-
вчення дисциплін у сфері права за 3-4 роки бакалав-
рату для опанування предметів із юриспруденції надто 
малий, потрібно щонайменше 5 років, а вже потім – 

магістратура (2-3 роки), оскільки матимемо поверхне-
ве вивчення і низький рівень засвоєння та застосуван-
ня юридичних знань на практиці.

Як приклад, підходи до процесу викладання юри-
дичних дисциплін у Великій Британії та в інших країнах 
світу, досить суттєво відрізняються від українських. 
Після середньої школи неможливо зразу вступити до 
університету, а можна лише після навчання у спеціаль-
ній школі, де 2 роки викладають всього 4-5 предметів із 
права і готують до навчання в університеті [9].

Наразі в університетах Великої Британії, Німеччини 
та Франції викладають обмежену кількість предметів із 
вузькоспеціалізованих дисциплін – право, психологія 
і т.д. [9]. У той же час в Україні викладають багато 
загальних дисциплін, які реально забирають левову 
частку часу для викладання спеціальних дисциплін, що 
унеможливлює глибоке вивчення фахових предметів 
для підготовки висококваліфікованих спеціалістів на 
рівні сучасних вимог.

Щодо підготовки лікарів у світі, то там терміни на-
вчання спеціалістів-медиків набагато більші. Після 
отримання диплома бакалавра, для отримання ди-
плома практикуючого лікаря, молодій людині потрібно 
навчатися у резидентурі щонайменше 5 років, тоді як 
в Україні отримують магістра з певної спеціальності у 
медичній галузі за 2, максимум за 3 роки, що не дає 
підстав говорити про високий рівень підготовки лікарів 
в Україні. Адже рівень матеріально-технічного забез-
печення сучасним медичним обладнанням навчальних 
баз, де проходять практику лікарі-інтерни, надто низь-
кий, а заробітна плата лікарів, які навчають студентів 
чомусь новому, не додає їм натхнення, оптимізму й ен-
тузіазму повністю віддаватися для передачі своїх знань 
молодим фахівцям.

Крім наведеного, варто звернути увагу на пробле-
му перевиробництва в Україні спеціалістів із дипломом 
про вищу освіту, а саме юристів і економістів, потре-
ба в яких за останні 10 років у кілька разів перевищує 
необхідні розумні норми для забезпечення життєдіяль-
ності держави [28]. Така ситуація створює нездорову 
конкуренцію на ринку праці, збільшує масу безробітних 
молодих людей, які не потрібні ні суспільству, ні держа-
ві, а на фоні економічної кризи в країні спотворює нор-
мальні відносини в суспільстві, що призводить до росту 
корупції на всіх щаблях владної драбини і суспільного 
буття громадян.

До того ж влаштуватися на роботу нашому грома-
дянину з дипломом українського ВНЗ у розвинених 
країнах світу непросто, і в переважній більшості ви-
падків неможливо, а відповідь лежить на поверхні. Чи-
новники на вищих щаблях інститутів державної влади 
і багаті громадяни чомусь навчають своїх дітей в уні-
верситетах країн ЄС, Великої Британії, іноді в США, 
але не в Україні, що говорить про їх «патріотичне» 
ставлення до України та розуміння того, що таке рівень 
української вищої школи!? Можливо тому ці чиновники 
і не поспішають із справжнім реформуванням освіти та 
вирішенням проблем у цій галузі.

Сьогодні в багатьох учених і практиків сфери вищої 
освіти виникає маса запитань:

• А власне чому обрано Болонську систему, яка 
фактично є американською системою освіти, і, за сло-
вами Б. Обами [27], міністрів, чиновників і рядових аме-
риканців, знаходиться у глибокій кризі?

• Що вона корисного дала фахівцям та системі 
вищої освіти України?

• Чи не є такий спосіб підміни останнього оплоту 
нації, а саме системи вищої освіти держави Україна, на 
щось другорядне і фальшиве? 

Можливо тому, ще в далекому 1946-му році, 
розпочавши атаки на радянські – зокрема й україн-
ський – менталітети, це зрозумів американський іде-
олог «холодної війни» директор Центрального розвід-
увального управління США А. Даллас: «…посіявши 
хаос, ми непомітно підмінимо їхні цінності на фальши-
ві… і примусимо їх у ці фальшиві цінності повірити…»; 
«…з літератури та мистецтва ми витравимо їхню 
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соціальну сутність… відчужимо художників… відіб’ємо 
у них бажання займатися відображенням тих процесів, 
котрі відбуваються у глибинах народних мас…» [17].

Є над чим критично, виходячи із принципу здорово-
го глузду, подумати мудрим вченим і учителям держави 
Україна, щоби зберегти те цінне, добре, розумне і мудре, 
що напрацьовувалося і впроваджувалося протягом три-
валого часу педагогами системи шкільної освіти і вищої 
школи. Наскільки висококваліфікованих, талановитих і 
самодостатніх фахівців готувала радянська система ви-
щої освіти, відомо не тільки з розроблених кращих, на 
рівні світових стандартів, зразків військової техніки: кра-
щі танки у світі «Оплот»; ракетні носії «ЮжМашу»; єди-
ний у світі літака «МРІЯ», який сконструювали і  вигото-
вили в Україні фахівці, виховані радянською школою ви-
щої освіти! Отже, могли!? Але, на жаль, це в минулому…

Значить, не просто так великі наукові центри й уні-
верситети США є найбільшими у світі «мисливцями за 
головами», а керівники великих американських компа-
ній і корпорацій бачать загрозу процесу переходу освіти 
у пострадянських країнах на нові стандарти [27]. Адже 
радянська та пострадянська система освіти готувала 
унікальних спеціалістів: талановитих, з широким кру-
гозором, ерудицією, фундаментальною підготовкою, і, 
найголовніше, з творчим підходом до вирішення нестан-
дартних завдань будь-якого рівня складності [27, с.10].

Наразі, однією з основних цілей Болонської декла-
рації є запровадження системи кредитів – подібної 
ЕCTS-системі – як засобу підвищення мобільності 
студентів. Тому одним із стратегічних завдань мо-
дернізації системи вищої освіти України є підготовка 
суб’єктів педагогічного процесу до діяльності в умовах 
кредитно-модульної системи навчання та створення 
модульних програм з навчальних дисциплін [4].

Але дуже важливо знати, що модульна організація 
навчання розроблялася вченими, практиками-педаго-
гами системи вищої школи України та впроваджува-
лася у 80–90-х роках [5; 14] і була відома ще до Болон-
ської декларації. Здавалось би: «учітеся, брати мої», 
а також: «…і чужого научайтесь, й свого не цурай-
тесь», як заповідав Тарас Григорович Шевченко. Але, 
на жаль, чомусь бачимо чуже, яке нам нав’язують свої 
ж «учені», які своїх же національних напрацювань 
вітчизняних авторів не бачать і не чують?!

Вітчизняні автори досить детально досліджували 
модульну організацію навчального процесу, проводи-
ли експерименти (під керівництвом проф. А. Алексюка) 
і пропонували під модулем розуміти автономну орга-
нізаційно-методичну структуру навчальної дисципліни, 
що має свої дидактичні цілі, логічно завершену оди-
ницю навчального матеріалу, методичне керівництво 
і чітко обґрунтовану мету та систему контролю [5; 12; 
14; 25; 26; 30]. Модульне навчання, на думку зазначе-
них дослідників, забезпечувало гнучкість та індивіду-
альність навчання, дозволяло здійснювати самоосвіту, 
регулювати темп роботи і зміст навчального матері-
алу, тобто інтегрувало в собі все те прогресивне, що 
було накопичено в педагогічній теорії та практиці.

Зараз навчальний модуль – це засіб організації на-
вчання, який включає автономну частину навчального 
матеріалу, має чітко сформульовану мету вивчення 
матеріалу та методичне керівництво, які направлені на 
досягнення цілей і вирішення практичних завдань для 
формування вмінь і навичок, контрольні питання і за-
вдання та є досить ефективним засобом забезпечення 
самостійної роботи студента [5; 25]. Тобто, розглядаю-
чи кредитно-модульну систему як невід’ємний елемент 
трансформації вищої освіти, слід пам’ятати про дві її 
головні функції:

• Перша – сприяння мобільності студентів і ви-
кладачів та спрощення переходів з одного університе-
ту до іншого. 

• Друга – акумулююча, чітке визначення обсягів 
проведеної студентом роботи з врахуванням усіх видів 
навчальної та наукової діяльності. Саме сума кредитів 
визначає, на що здатний студент, який виконав ту чи 
іншу навчальну програму.

Відомо, що в університетах західних країн підхід до 
навчання студентів та читання лекцій відрізняється від 
аналогічних в Україні: 

• усі програми та методичні матеріали з будь-
якого предмету розміщені на сайті кафедри (за адре-
сою професора чи доцента);

• частина занять проводиться як консультації, що 
дає змогу студентам готуватися самостійно до зустрічі 
з лектором і задавати йому запитання, які не зрозумілі 
з теми лекції, а не начитувати зі старої лекції те, що 
є у книгах бібліотеки чи в мережі Інтернет.

Такий підхід активно береться на озброєння ВНЗ 
України. І саме впровадження кредитно-модульної сис-
теми є важливим фактором стимулювання ефективної 
роботи викладача і студента та їх безпосереднього 
індивідуального спілкування.

Незважаючи на всю позитивність кредитно-мо-
дульної системи, слід чітко розуміти, що вона вимагає 
навчання не за «лінійною» (Гумбольдтівською) схемою, 
як у більшості вітчизняних ВНЗ, а за «нелінійною» 
(асинхронною). 

На сьогодні є результати російських спеціалістів, які 
проаналізували дані дворічного експерименту з впро-
вадження ЄКТС (ECTS) у 24 ВНЗ Російської Федерації 
[8] та висловлюють побоювання, що перехід на асинх-
ронну схему навчання призведе до змішування студен-
тами кредитів різних видів і логіки вивчення дисциплін. 
Останнє може спричинити зниження якості вищої осві-
ти, розмивання її структури і втрату її фундаменталь-
ності. Фахівці України не поспішають з висновками. 
Тому сьогодні питань більше, ніж відповідей. 

Висновки. З огляду на провідну роль освіти в сис-
темі стратегічних пріоритетів суспільного розвитку єв-
ропейських країн, саме стан справ у цій галузі є одним 
із головних вимірів, за яким оцінюється реальна євро-
інтеграція України.

Одним із важливих інструментів входження вітчиз-
няної освіти до ЄПВО є адаптація законодавства Украї-
ни до законодавства ЄС. Для реалізації цієї мети було 
створено організаційну структуру та правову базу. При-
йняття Закону України «Про Загальнодержавну програ-
му адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» (27 листопада 2004 р.) [3] та 
Державної програми розвитку вищої освіти на 2005–
2007 роки [1] стало ще одним кроком, який законодавчо 
закріпив стратегію та національний механізм інтеграції 
України в європейський правопорядок та відкрив шлях 
до змін у законодавчому полі української вищої школи. 

Реальні ж позитивні кроки, на жаль, відбуваються до-
сить повільно.За останні роки у сфері вищої освіти Украї-
ни накопичилося багато проблем, вирішення яких зали-
шається на порядку денному, незалежно від наявності чи 
відсутності таких факторів, як Болонський процес.

Щодо питань впровадження кредитно-модульної 
системи в аспекті підготовки студентів більшості спеці-
альностей у ВНЗ України, слід наголосити, що при адек-
ватному і творчому підході в побудові своєї діяльності пе-
дагог має багато можливостей для використання різних 
форм і методів активізації пізнавальної діяльності сту-
дентів, контролю їх знань і вмінь застосувати ці знання 
на практиці. Студенти ж можуть раціонально розподіля-
ти свій час і працювати систематично протягом усього 
семестру. Позитивним є те, що студент має всі умови 
для самоперевірки з тих чи інших розділів усього курсу, в 
нього з’являється можливість оцінювати власний рівень 
підготовки, коригувати свою самостійну роботу.

Модульний підхід до навчального процесу перед-
бачає підвищення і зміну ролі студента як суб’єкта на-
вчального процесу, при вдосконаленні вмінь і навичок 
для вирішення майбутніх професійних завдань у типо-
вих і нетипових ситуаціях, а також більш повне враху-
вання потреб і інтересів, а також здібностей студентів, 
дозволяючи залучати їх до пошукової, дослідниць-
кої роботи, у процесі якої формуються дослідницькі 
уміння.

Для сфери вищої освіти України такий підхід до-
зволяє виділити конкретний «носій» змісту навчання, 
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за допомогою якого забезпечується гнучкість системи 
вищої професійної освіти, адаптація та налаштованість 
її до соціально-економічних умов, які змінюються у про-
цесі діяльності всіх галузей народного господарства 
країни, враховуючи дію законів ринкових відносин та 
їх вплив на суспільне життя і добробут громадян будь-
якої держави.

Головне, що разом із участю в Болонському про-
цесі Україна має будувати свою національну систему 
освіти, виходячи з внутрішніх потреб та інтересів, орі-
єнтуючись на світові тенденції, попередньо глибоко 
їх аналізуючи.
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В КОНТЕКСТЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Статья посвящена рассмотрению проблем внедрения Болонского процесса в Украине в аспекте интеграции его в 

Европейское пространство высшего образования. Анализируются отрицательные последствия влияния на реформы 
высшего образования, а также на уровень и качество подготовки специалистов страны.
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IN CONTEXT OF LEVEL AND QUALITY OF SPECIALISTS TRAINING 
The article is devoted to the consideration of introduction problems of Bologna process in Ukraine in aspect of its integration 

into the European are of higher education. The negative consequences of influence on higher education reforms, level and qual-
ity of training specialists in the country were analyzed.
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такого фахівця, який через постійну самоосвіту й само-
розвиток спроможний не тільки успішно працювати та 
швидко набувати нових компетенцій, а й розвиватися 
як особистість. 

Ми визначаємо самоосвіту як цілеспрямовану, 
систематичну роботу, яка виконується особистістю 
під впливом зовнішніх та (або) внутрішніх факторів, 
спрямована на розширення власних загальних та про-
фесійних знань, вмінь та навичок, удосконалення осо-
бистісних якостей і яка здійснюється з максимальною 
самореалізацією. Це постійний процес, який впливає 
на будь-яку сферу життєдіяльності. Ефективність та 
результативність самоосвіти визначають:

• рівень самомотивації до досягнення поставле-
ної мети;

• вміння спрогнозувати та запланувати всі етапи;
• здатність адекватно підібрати відповідні методи 

та форми;
• розвинуті власні контрольні та самооцінні якості. 
Найвищі результати людина отримує лише при 

виконанні самоосвітньої діяльності, елементами якої 
є: дослідження, спостереження, спілкування, досвід, 
тренінг, практика, навчання, групова діяльність тощо. 
Досягнення у вигляді визнання, винагород, цінностей, 
отриманих власними зусиллями, вважаються  люди-
ною особливо цінними. 

Питання самоосвіти актуалізується і в роботі С. Фі-
лоновича: «У першу чергу необхідно обговорювати не 
конкретний зміст навчальних програм, а набір ключо-
вих компетенцій, які людина повинна набути в процесі 
навчання у виші» [6]. Далі автор визначає як одну із 
головних компетенцій – здатність до оновлення своїх 
знань та навичок і вказує, що «вирішення такої зада-
чі неможливо без формування мотивації до діяльності 
такого роду» [6].

Неперервне навчання включає в собі «як навчання 
у ВНЗ, так і самонавчання, самоосвіту. Головне, чому 
потрібно навчити в освітніх закладах, – вмінню вчити-
ся, знаходити, опрацьовувати, засвоювати та застосо-
вувати нову інформацію» [5, с. 47].

Самоосвіта надає «можливість дійсно вільного 
вибору й зміни професії відповідно до індивідуальних 
схильностей, сприяє формуванню реалістичних жит-
тєвих планів і їх здійсненню з урахуванням суспільних 
потреб» [2].

Таким чином, сформованість у студентів навичок 
самоосвітньої діяльності, виконання ними навчальної 
діяльності у контексті якісної освіти приводить до розу-
міння ними значення безперервної освіти для успішної 
професійної діяльності. 

На важливості створення умов для реалізації 
принципу «Освіта упродовж життя» (LLL – Life Long 
Learning) наголошується і в документі «Стратегічні 
рамки європейського співробітництва у галузі освіти 
та професійної підготовки», прийнятому 12.05.2009 р., 
який визначає стратегічні напрями розвитку світового 
освітнього середовища до 2020 року: «Освіту протягом 

Постановка проблеми та її актуальність. Сучас-
ний розвиток суспільства характеризується динаміч-
ними змінами в усіх сферах життя. Саме тому успіш-
ність роботи фахівців визначається не лише обсягом 
отриманих знань, але й, головне, здатністю їх постійно 
оновлювати, поповнювати, генерувати. Це спричиняє 
зміни у педагогічній парадигмі, відбувається перене-
сення акцентів на розвиток особистісних якостей май-
бутнього фахівця, формування студент-орієнтованого 
освітнього середовища. Широке впровадження у на-
вчальний процес інноваційних технологій, активних ме-
тодів навчання (групові дискусії, кейс-метод, тренінги, 
метод проектів, рольові та ділові ігри та ін.) значною 
мірою збільшує частку самостійної роботи студентів 
і приводить до актуалізації питання самоосвіти студен-
тів. Саме розуміння студентами значення самоосвіти, 
активне та творче відношення до навчального процесу 
і є тим важелем, що підвищить якість освіти та збіль-
шить результативність навчання.

Вважаємо, що в освітній діяльності актуалізації 
означеної проблеми  приділяється недостатня увага, 
майже не відбувається навчання студентів способам 
і методам самоосвіти й саморозвитку. Самі ж студенти, 
не розуміючи певною мірою значення самоосвіти, на-
магаються лише відвідувати заняття та ретельно вико-
нувати надані викладачами завдання. Але ж лише зна-
ння, отриманні самостійно, є цінністю для особистості, її 
досягненням. Акцентування на розвитку особистісних 
якостей студентів під час навчання у виші сприятиме 
збільшенню рівня їх професійних компетенцій. Вмін-
ня аналізувати, високий рівень критичного мислення, 
широкий кругозір, здатність швидко реагувати та при-
ймати рішення – невід’ємні характеристики фахівця у 
світі глобальних і динамічних змін. Ознакою високого 
рівня розвитку особистості є вміння застосовувати 
та постійно оновлювати і поповнювати отримані знання 
та навички у різноманітних  сферах свого життя.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Проблема якості освіти є домінуючою темою наукових 
досліджень останніх років. При цьому аналізуються такі 
питання: 

• особистісний розвиток студентів;
• управління і моніторинг якості освіти;
• компетентнісний підхід в освітній діяльності;
• інноваційність в освіті;
• інформатизація освітнього простору;
• самостійна робота студентів.
Чимало наукових робіт присвячені професійному 

розвитку і самоосвіті педагогів. 
Мета статті. Питання ж самоосвіти студентів сучас-

них вищих навчальних закладів у контексті якісної осві-
ти потребує подальшого дослідження, що і визначило 
мету нашої статті.

Виклад основного матеріалу. Процес неперерв-
ної професійної освіти й розвитку відбувається по-
стійно в будь-якій професійній діяльності. Сучасна уні-
верситетська освіта має орієнтуватися на підготовку 

ЯКІСТЬ ОСВІТИ СУЧАСНОГО ВИШУ 
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВМІНЬ І НАВИЧОК 
САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

УДК 37.041 ДИБКОВА Людмила Миколаївна, 
 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики,
 Київський національний економічний університет 
 імені Вадима Гетьмана

У статті розглядається поняття «самоосвіта» в контексті якості освіти у вищому навчальному закладі. Проаналізо-
вані методи та форми самоосвітньої діяльності студентів. Акцентується на важливості розвитку особистісних компе-
тенцій майбутніх спеціалістів. 
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всього життя необхідно розглядати як фундаменталь-
ний принцип, який охоплює навчання у всіх сферах – 
формальне, неформальне або неофіційне, та на всіх 
рівнях – від дошкільної освіти до професійної освіти та 
навчання дорослих» [7].

Глобальна інформатизація сприяє відкритості освіт-
ніх ресурсів, внаслідок чого створюється безмежний 
віртуальний освітній простір. І лише сформованість 
високого рівня мотивації до самоосвіти, розуміння її 
значимості надає особистості здатності розвиватися 
у будь-якому напряму завдяки доступності навчаль-
ної інформації. Під час круглого столу «RevolutiOnline.
edu – он-лайн освіта змінює світ» (2013 р.) у рамках 
Всесвітнього економічного форуму в Давосі підкрес-
лювалося [12], що дистанційна освіта у майбутньому 
змінить кардинально всю систему освіти, головною пе-
ревагою є вільний доступ до інформації, незалежно від 
матеріального становища, місця проживання та стану 
здоров’я.

У закордонних університетах світового рівня існує 
широка мережа безкоштовних дистанційних курсів 
(Coursera, edX та ін.), де навчається велика кількість 
слухачів. Наприклад, проект Coursera вміщує безко-
штовні онлайн-курси, авторами яких є викладачі уні-
верситетів із світовим ім’ям. Станом на 01.05.2012 у 
проекті зареєстровано більш ніж 900 тис. користувачів. 
Після закінчення курсу за умови успішного складання 
проміжних контрольних завдань та фінального іспиту 
слухач отримує сертифікат про закінчення [10]. 

Швидкими темпами впроваджуються безкоштовні 
он-лайн курси з окремих дисциплін і у сучасний освітній 
простір України. Прикладом можна назвати відкритий 
з 16.09.2013 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка безкоштовний курс для всіх ба-
жаючих «Бренд-менеджмент» (автор – А. Длігач), який 
включає відеолекції, контроль знань, презентації, спіл-
кування із викладачем через форму [11]. На сайті Укра-
їнського інституту інформаційних технологій в освіті 
(Національний технічний університет України «КПІ») 
пропонується досить широкий спектр навчальних по-
слуг, які всі бажаючі можуть включити до особистих 
засобів самоосвіти: 

• понад 120 дистанційних курсів за різними на-
прямами; 

• курси підвищення кваліфікації; 
• тематичні семінари та тренінги;
• програми підготовки спеціалістів з дистанційно-

го навчання [9].
Впровадження у навчальний процес кредитно-

модульної форми перетворює студента на суб’єкт 
власного навчання, і самостійна робота стає провід-
ною формою роботи. Головним стає не передача знань 
викладачами, а володіння студентами способами по-
повнення знань і швидкої орієнтації в розгалужених ін-
формаційних масивах, знання методів самоосвіти. Ме-
тою самостійної роботи студентів є не тільки виконання 
певних навчальних завдань, а й, головне, розвиток 
у них навичок і вмінь самостійно поповнювати свої зна-
ння та вільно орієнтуватися в інформаційному потоці, 
активізація самостійності та активності як необхідної 
умови для подальшого самонавчання й самореалізації 
в майбутній професійній діяльності. При цьому близько 
50% навчального матеріалу студентом опрацьовуєть-
ся самостійно. Тому для викладача важливим є про-
ектування таких навчальних завдань, які включають 
інноваційні та дослідницькі питання і сприятимуть роз-
виткові самоосвітніх та самооцінних навичок студентів. 
Такими завданнями, наприклад, можуть бути:

1. Дослідження змісту відкритих дистанційних кур-
сів з певної дисципліни (в Україні та в інших країнах).

2. Переклад іншомовних наукових джерел на за-
дану тему навчального матеріалу.

3. Складання звіту про засвоєння знань з певного 
питання тощо.

Результати виконання таких завдань реалізуються 
студентами через публічний захист презентацій, це 
розвиває комунікативні навички доповідача та сприяє 

поширенню набутої дослідницьким шляхом інформації 
серед інших студентів.

Розвитку навичок самоосвітньої діяльності передує 
навчальна самосвідомість – «усвідомлення самим сту-
дентом мотивів, цілей, прийомів учіння, усвідомлення 
себе самого як суб’єкта навчальної діяльності, який 
організовує, спрямовує і контролює процес навчання» 
[1, с. 43]. 

Проведене нами дослідження серед студентів-пер-
шокурсників (125 респондентів), що вивчають інфор-
матику, виявило, що 80% із них вважають за необхідне 
збільшення кількості навчальних годин, відведених на 
практичні заняття за рахунок зменшення лекційних. 
Вважаємо, що такі дані свідчать про неготовність сту-
дентів до самостійного опрацювання матеріалу лекцій, 
який подається у стислому вигляді й потребує значної 
самостійної роботи. 

На питання «Що допомагало Вам при вивченні кур-
су з інформатики?» ми отримали такі відповіді: «Кон-
спект» (25%), «Викладач» (25%), «Лекції та практичні 
заняття» (35%), і лише 5% студентів продемонструва-
ло розуміння значення самоосвіти («Мета професії», 
«Самонавчання», «Моє бажання»). Таким чином, ро-
зуміння студентами-першокурсниками певною мірою 
значення самоосвіти не виявлено.

З метою актуалізації самоосвітньої навчальної ді-
яльності студентів ми впроваджуємо певні питання 
у навчальні завдання студентів. Це спонукає їх замис-
литися над поставленими проблемами і стимулює до 
активізації своєї життєвої позиції. Наприклад, при ви-
вченні можливостей текстового процесора Microsoft 
Word, у процесі створення текстового документа та-
ким питаннями можуть бути: «Чи є у Вас мета, якої 
Ви хочете досягти? Чи розроблений детальний план її 
досягнення?», «Чого Вам бракує для здійснення визна-
ченої мети?» тощо. Найчастіше ми отримували відпо-
відь щодо мети в житті – «Успішність» (90%). Але усві-
домлення, що самоосвіта – це не тільки бажана, але 
й обов’язкова умова успішності, у студентів-першо-
курсників не спостерігається. 

Усвідомлений вибір абітурієнтами майбутньої спе-
ціальності – важливий крок у розумінні ними значен-
ня саморозвитку, професійного самовдосконалення. 
Існує вираз: «Коли у людини немає цілі, вона реалізує 
чужі». Проведене нами протягом 2010–2012 рр. дослі-
дження серед студентів-першокурсників (350 респон-
дентів) виявило певну невизначеність та розмитість 
цілей їх навчання або вони відсутні взагалі. На питання 
«Чого Ви очікуєте від навчання у ВНЗ?» ми отримали 
такі результати:

• отримання престижної роботи;
• високий рівень заробітної плати;
• гарне матеріальне забезпечення (будинок, авто-

мобіль тощо).
На жаль, мова не йшла ані про набуття широкого 

спектра професійних компетенцій, ані про особистіс-
ний розвиток, ані про свідоме та творче відношення до 
процесу навчання.

Чіткості та цілеспрямованості освітніх намірів сту-
дентів певною мірою сприяє рейтинг університетів 
України, загальні показники якого публікуються, але 
не розкриваються параметри, на базі яких вони були 
отримані. Такими параметрами могли б бути: 

• відсоток працевлаштованих за отриманою спе-
ціальністю випускників;

• оприлюднення результатів опитування випус-
кників (щодо якості отриманої освіти, компетентності 
професорсько-викладацького складу, матеріально-
технічного та навчально-методичного забезпечення 
навчального процесу тощо);

• опитування роботодавців, де працевлаштовані 
випускники та ін.

У дослідженні «The Challenge of Establishing World 
Class Universities», присвяченому аналізу діяльності 
університетів світового рівня, зазначено: «Університети 
з високим рейтингом – це ті, які вносять значний 
вклад у розвиток знань шляхом проведення наукових 
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досліджень, роблять дослідницьку діяльність невід’єм-
ною компонентою навчання студентів і формують 
випускників, які у рамках жорсткої конкуренції виді-
ляються своїми успіхами під час і (що найважливіше) 
після закінчення навчання» [8].

Розробка та оприлюднення компетенцій, які може 
розвинути студент у процесі вивчення тієї чи іншої 
дисципліни, чітко визначені критерії оцінювання рівня 
таких компетенцій значно збільшують мотивацію до 
усвідомленого навчання (самонавчання) студентів і 
відповідають сучасному тренду індивідуалізації освіт-
нього простору. Такі компетенції мають проектуватися 
у тісному зв’язку із роботодавцями, на базі аналізу рин-
ку праці, вимог до спеціалістів. Формування і розвиток 
виокремлених компетенцій майбутніх фахівців ґрунту-
ються на таких видах навчальної діяльності:

• проведення досліджень суспільно значущих пи-
тань у межах навчальних дисциплін;

• рефлексія власного саморозвитку через впро-
вадження у навчальний процес методів самооцінки;

• розв’язування проблемних ситуацій професій-
ного спрямування;

• виконання спільних проектів тощо.
За таких умов студенти будуть мотивовані на плід-

ну навчальну діяльність, а сучасна університетська 
освіта забезпечуватиме підготовку фахівця, зорієнто-
ваного на подальшу самоосвіту й саморозвиток, спро-
можного бути суб’єктом організації власної життєді-
яльності. Здатність особистості до самоконтролю та 
самовдосконалення у процесі професійної діяльності 
створює можливість оперативно реагувати й адапту-
ватися до постійних змін, що виникають у суспільному 
житті. Високого рівня розвитку компетентності індивід 
може досягти тільки через особисту активну та про-
дуктивну самоосвітню діяльність, шляхом отримання 
свого неповторного особистого досвіду. Необхідним 
чинником набуття студентами компетентності самоос-
віти, що розглядається як цілісне особистісне утворен-
ня, є організація їх власної діяльності з використанням 
у навчальному процесі відповідної технології. Одним із 
таких методів є розробка та використання нами у на-
вчальному процесі інтерактивних навчальних завдань, 
які спрямовані не лише на отримання знань та вмінь, 
а й, головне, на розвиток особистісних якостей [3].

Розуміння студентами значення самоосвіти надає 
їм змогу набувати професійних знань та розвивати 
особистісні якості при вивченні будь-якої дисципліни. 
Саме таке, творче відношення до навчання дозволяє 
студенту знайти ті елементи навчального матеріалу, 
які необхідні для реалізації поставленої ним мети осо-
бистісного зростання. Високий рівень мотивації до са-
моосвіти допомагає зконцентрувати власні зусилля на 
виконанні того чи іншого завдання. Поставлена мета 
розвиває здатність до самоконтролю і адекватної са-
мооцінки результатів своєї діяльності. У такому випад-
ку викладач дійсно стає помічником і консультантом, а 
не тим, хто примушує навчатися під загрозою отриман-
ня низької оцінки. Наприклад, розуміння студентами 
того, що вільне володіння іноземними мовами – це не 
лише гарна оцінка в дипломі, а й перехід до значно ви-
щого рівня розвитку особистості (читання літературних 
джерел мовою оригіналу, вільне спілкування із носіями 
мови, а в майбутньому – й з колегами, отримання до-
ступу до професійних джерел інших країн тощо), спо-
нукає до наполегливості у навчанні. Аналогічне твер-
дження справедливе і при вивченні інших дисциплін.

У цьому контексті слід зазначити, що навчальні про-
грами повинні гнучко змінюватися відповідно до потреб 
студента та змін у суспільстві. Навіть коли студент усві-
домлює, що має певні прогалини у тій чи іншій сфері, 
підвищити свій рівень йому, як правило, ніде у межах 
вищого навчального закладу. Вважаємо, необхідно в 
університетах розгортати широку мережу різноманітних 
тренінгів, курсів, таких як «Тайм-менеджмент», «Мето-
ди проведення ефективних презентацій», «Ораторське 
мистецтво», «Іноземна мова (усне мовлення, технічний 
переклад, основи письмової грамотності тощо)» та ін. 

Вивчаючи досвід професійно успішних людей, ми 
дійшли висновку, що вони весь час змінювали себе: 
якщо у певній галузі ними були досягнуті високі резуль-
тати і сфера саморозвитку ставала замала – вони різ-
ко змінювали напрям діяльності, щоб існував елемент 
напруженості, який і є стимулом до саморозвитку.  Не 
можна зупинятися, тоді як світ стрімко змінюється. Про-
цес самовдосконалення професійно успішної людини 
триває постійно. Ознакою успішних людей є не тільки 
вміння застосовувати свої знання у професійній сфері, 
а й використання широкого спектра ефективних мето-
дів для вирішення різноманітних задач.

Перехід до студент-орієнтованого навчання через 
впровадження у навчальний процес Європейської сис-
теми залікових одиниць (ECTS), надання студентам 
можливості вибору навчальних дисциплін збільшує їх 
мотивацію до навчання, а отже, і сприятиме ефективній 
самоосвітній діяльності студентів. Лише свідоме їх від-
ношення до власних навчальних результатів, розуміння 
цілей свого професійного розвитку, аналітичний та кри-
тичний підхід до процесу навчання, чітке проектування 
своєї індивідуальної освітньої траєкторії збільшить ре-
зультативність освітньої діяльності. Набуття студента-
ми широкого спектра компетенцій під час навчання у 
вишах допоможе становленню як висококомпетентних 
фахівців, саме яких потребують сучасні регіональні, 
національні та міжнародні ринки праці.

Висновки. Таким чином, головними завданнями 
сучасного освітнього середовища є формування у сту-
дентів:

• навичок самостійно визначати цілі своєї пізна-
вальної діяльності;

• уміння самостійно оцінювати отримані навчаль-
ні та особистісні результати та проектувати шляхи їх 
удосконалення;

• розуміння проблем сучасного світу, здатність 
критично мислити, мати власну думку;

• навичок аналізу глобального інформаційного 
масиву, здатність ефективного пошуку потрібної ін-
формації;

• уміння розпізнавати та розв’язувати проблеми;
• здатності проводити дослідження у професійній 

сфері.
Реалізації таких намірів сприятиме:
• прозорість і доступність інформації про всі ас-

пекти навчального процесу у вишах, яка необхідна 
абітурієнтам, батькам, роботодавцям, іншим зацікав-
леним особам;

• розробка навчальних програм у тісному зв’язку 
із роботодавцями, на базі їх вимог до фахівців;

• акцентування на високому рівні розвитку у сту-
дентів навичок самоосвітньої діяльності.

«Політика освіти та професійної підготовки дасть 
змогу всім громадянам, незалежно від їх особистісних 
соціальних та економічних обставин, набувати, онов-
лювати та розвивати протягом всього життя конкрет-
них навичок та ключових компетенцій, які необхідні для 
працевлаштування та подальшого навчання, активної 
життєвої позиції та міжкультурного діалогу» [7]. Праг-
нення до самовдосконалення та саморозвитку кожно-
го студента призведе до усвідомлення ним значення 
самоосвіти, пошуку шляхів реалізації таких намірів, 
і вища школа тут повинна навчити методам, формам 
та засобам самоосвітньої діяльності.
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та міжнародних (TIMSS, PIRLS та ін.) програм у галузі 
освіти. Стале функціонування моніторингу якості осві-
ти є необхідною умовою підвищення глобальної конку-
рентоспроможності України через визначення змісту 
та основних напрямів освітньої політики на різних рів-
нях управління освітньою системою, прогнозування ди-
наміки та основних тенденцій її розвитку, вироблення 
науково обґрунтованих рекомендацій щодо прийняття 
ефективних управлінських рішень в галузі освіти. Єди-
ною на сьогодні надійною та ефективною методологіч-
ною основою вирішення цих завдань є застосування 

Постановка проблеми та її актуальність. Предме-
том дослідження у цій статті є моніторингові програми 
якості освіти, засновані на об’єктивних вимірюваннях 
латентних характеристик суб’єктів освітнього процесу, 
як невід’ємна частина загальної системи освіти Укра-
їни. Актуальність проблеми випливає з нагальної по-
треби створення в Україні ефективної та надійної сис-
теми моніторингу якості освіти як важливого чинника 
її інтеграції в загальноєвропейський освітній простір, 
використання в повному обсязі даних існуючих за-
гальноукраїнських (зовнішнє незалежне оцінювання) 
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Розглядаються базові теоретико-методологічні засади створення, планування, проведення та аналізу результатів 
моніторингових програм у галузі освіти на основі об’єктивних вимірювань в єдиній шкалі для вироблення рекомендацій 
щодо вдосконалення змісту освіти, взаємодії суб’єктів освітнього процесу, прийняття управлінських рішень на різних 
рівнях. Ці завдання пропонується вирішувати на основі методів та моделей сучасної теорії освітніх вимірювань, адап-
тованих до конкретних соціально-економічних реалій українського суспільства.
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методів та моделей сучасної теорії освітніх вимірювань, 
адаптованих до конкретних соціально-економічних 
реалій українського суспільства.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Використання об’єктивних вимірювань у моніторинго-
вих програмах розпочалося в першій половині ХХ сто-
ліття спочатку в США, а потім в інших розвинених 
країнах. З 80-х років основною теоретичною базою цих 
програм стала сучасна теорія вимірювання латентних 
характеристик IRT (Item Response Theory). Основи 
цієї теорії розробили G. Rasch [1], F. Lord, M. Novick [2], 
R. Hambleton [3] та інші. 

Пізніше їх ідеї були розвинені для специфічних умов, 
які виникають у широкомасштабних вимірюваннях, зо-
крема широти та неоднорідності змісту навчальних 
програм, істотних відмінностей між різними групами 
суб’єктів навчального процесу та контекстуальними 
змінними, у працях таких дослідників, як J. Campbell [4], 
S. Messick [5], A. Fitzpatrick [6], W. Yen [7], R. Adams, 
M. Wilson, W. Wang [8], R. Brennan [9] та ін.

Отримані результати використовуються в сучас-
них відомих моніторингових системах національного 
та міжнародного рівнів: NAEP, NAAL, TIMSS, PIRLS, 
PISA, IALS. Проблеми популяризації та застосування 
об’єктивних вимірювань в освіті на пострадянському 
просторі розглядались у роботах Н. Челишкової [10], 
Ю. Неймана, В. Хлебнікова [11], В. Звоннікова [12], 
В. Кіма [13] та інших. 

В Україні інтерес до об’єктивних вимірювань на 
основі класичної та сучасної теорій тестування виник 
головним чином завдяки впровадженню з ініціативи 
Міністерства освіти і науки України системи зовніш-
нього незалежного оцінювання. Серед вітчизняних 
авторів, які досліджують цей напрямок, слід назвати 
О. Ляшенка, Я. Болюбаша, І. Булах, М. Мругу, С. Ракова, 
Ю. Жука [14–16].Однак, незважаючи на наявність зна-
чної кількості розрізнених публікацій, на сьогодні Україна 
не має власних моніторингових програм, заснованих 
на положеннях сучасної теорії освітніх вимірювань.

Мета статті. Загальною метою цієї статті є спроба 
визначення найбільш загальних принципів та проце-
дур методики створення, планування, проведення та 
аналізу результатів моніторингових програм у галузі 
освіти на основі об’єктивних вимірювань в єдиній шка-
лі для вироблення рекомендацій щодо вдосконалення 
змісту освіти, взаємодії суб’єктів освітнього проце-
су, прийняття управлінських рішень на різних рівнях. 
Ці загальні принципи та процедури повинні сприяти 
вирішенню таких завдань:

1. Визначення систем освітніх показників для 
врахування в моніторингових програмах різних рівнів 
контекстуальної інформації, даних про вхідні ресурси 
і навчальний процес.

2. Розроблення дизайнів моніторингових дослі-
джень якості освіти, орієнтованих на використання 
моделей і методів сучасної теорії об’єктивних вимірю-
вань, на основі визначених систем освітніх показників.

3. Розробка методики реалізації моніторингових 
програм з використанням новітніх інформаційно-кому-
нікаційних технологій на національному та регіональ-
ному рівнях, а також на рівні навчального закладу.

4. Розробка методики:
• вибору та адаптації моделей об’єктивних вимі-

рювань; методів оцінювання латентних параметрів;
• дослідження узгодженості емпіричних даних 

з моделлю; 
• дослідження функціонування завдань та катего-

рій завдань з метою оптимізації схеми оцінювання; ана-
лізу профілів опитаних з метою виявлення невалідних;

• аналізу розмірності тесту та похибки вимірю-
вання; дослідження надійності та валідності проведе-
них вимірювань; 

• дослідження функціонування завдань по відно-
шенню до різних груп опитаних; визначення порогових 
балів; 

• виявлення недостовірних результатів тестуван-
ня; вирівнювання результатів на єдиній шкалі.

5. Визначення методів та підходів до з’ясування від-
повідності окремих балів шкали вимірювання змісту 
цільової області вимірювання у термінах знань і умінь 
опитаних та способів їх використання для поєднання 
висновків за результатами пропонованих моніторинго-
вих програм з уже існуючими, такими як ЗНО, TIMSS 
та іншими.

6. Вироблення підходів до формулювання системи 
висновків та рекомендацій щодо прийняття управлін-
ських та навчальних рішень на основі отриманих у ході 
реалізації моніторингових програм результатів.

Виклад основного матеріалу. Головною метою 
будь-якої програми моніторингу якості освіти є ви-
значення знань і умінь осіб, що навчаються, а також 
відповідності цих знань і умінь потребам суспільства 
на сучасному етапі його розвитку. У кращому разі по-
треби суспільства повинні бути вже відображеними 
в стандартах освіти різних рівнів, наприклад, в освітньо-
кваліфікаційних характеристиках галузевих стандартів 
вищої освіти, які, в свою чергу, повинні узгоджуватися 
з ієрархією міжнародних та національних рамок квалі-
фікацій для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, 
а їх конкретне наповнення досягається лише у резуль-
таті тісної взаємодії з ринком праці. 

Цій головній меті відповідає «констатуюча» підсис-
тема моніторингової програми. Інші її підсистеми пови-
нні сприяти визначенню наявних недоліків, їх причин, 
а також можливих шляхів їх усунення. Ці підсистеми 
можна вважати частинами другої, «аналітичної» під-
системи моніторингової програми. Такий простий поділ 
на дві головні підсистеми – констатуючу та аналітичну – 
дозволяє не заплутатися  в неминучу складній, навіть 
на рівні окремого навчального закладу, ешелонованій 
системі моніторингу якості освіти, із значною кількістю 
підсистем і складними взаємозв’язками між ними. 

Саме для першої, констатуючої підсистеми моні-
торингової програми першочерговим завданням є за-
безпечення неупередженого, об’єктивного оцінюван-
ня рівня навчальних досягнень осіб, що навчаються. 
На сьогодні єдиним інструментом такого оцінювання 
є стандартизоване тестування – центральний об’єкт 
теорії (точніше, групи теорій), яка отримали загаль-
ну назву теорії освітніх вимірювань (англ. Educational 
Measurement). В Україні цю область науки називають 
також педагогічними вимірюваннями. Вона виокреми-
лася із більш загальної науки – психометрії, успадку-
вавши її загальну методологію і разом з тим, набувши 
своїх специфічних рис, пов’язаних із особливостями 
когнітивної психології та педагогіки. Термін «вимірю-
вання» вказує на оцінювання (передусім, рівня на-
вчальних досягнень) у своєму вищому прояві, тобто на 
таке оцінювання, яке дозволяє контролювати надійність 
(зокрема величину похибки вимірювання) та валідність 
(адекватність меті вимірювання) відповідного інстру-
ментарію. Слід зауважити, що з точки зору теорії освіт-
ніх вимірювань, ті тести, які практикуються нині досить 
широко вітчизняними педагогами у їх повсякденній 
освітній діяльності, і навіть тести системи зовнішнього 
незалежного оцінювання, яке проводиться в Україні 
в останні роки з метою відбору випускників загальноос-
вітніх шкіл до вищих навчальних закладів, не є тестами, 
а лише наборами завдань у тестовій формі, тобто про-
цедури їх створення та використання не забезпечують 
повною мірою їх надійності та валідності. 

Головною відмінністю психометрії в цілому, і освітніх 
вимірювань зокрема від звичних «фізичних» вимірю-
вань є той факт, що об’єктом вимірювання тут є визна-
чена прихована (латентна) величина – психологічний 
конструкт, який може існувати як досить очевидна риса 
(trait), або як теоретична конструкція, тобто конструкт, 
який має сенс лише в контексті деякої психологічної 
теорії. Згідно з цією термінологією, рівень навчальних 
досягнень особи з якоїсь дисципліни швидше належить 
до розряду рис, а не теоретичних конструктів, хоча цей 
факт загалом не позбавляє від необхідності досліджен-
ня тесту знань і умінь на його «конструктну» валідність. 
З другого боку, тест на «здібність до навчання», який, 
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безумовно, також становить інтерес для освітніх вимі-
рювань, є вже вимірюванням теоретичного конструкту.

У рамках загальної теорії освітніх вимірювань співіс-
нують, загалом, три окремі теорії – так звана класична 
теорія тестування (Classical Test Theory), її узагальне-
ний варіант, що ґрунтується на методології статистич-
ного дисперсійного аналізу (Generalizability Theory), та 
теорії, яка так і не знайшла адекватного українського 
відповідника у назві, і яка часом називається у нас су-
часною (на противагу класичній) теорією тестування – 
Item Response Theory (IRT). Остання є досить склад-
ною для розуміння та чутливою до виконання певних 
умов і через свої особливості може використовуватися 
лише для широкомасштабного тестування (за участю 
сотень і тисяч осіб). Але саме IRT використовується 
нині у найвідоміших у світі моніторингових програмах – 
NAEP, TIMSS, PIRLS та інших. Це обумовлено голо-
вним чином тим, що використання IRT забезпечує інва-
ріантність (тобто незалежність) результатів тестування 
від складності тестових завдань і від середнього рівня 
вимірюваного конструкту у групі опитаних. Іншими сло-
вами, використання моделей IRT дає змогу розташову-
вати на єдиній шкалі, а отже, й порівнювати результати 
тестування різних груп осіб різними тестами, тобто у тій 
ситуації, якою і є повноцінне моніторингове досліджен-
ня якості освіти. 

Оскільки для застосовності моделей IRT важливо, 
щоб певним тестом вимірювався лише один конструкт, 
а якість освіти визначається набором конструктів, які 
у цьому випадку справедливо назвати індикаторами, 
то важливим питанням є те, яким саме повинен бути 
набір індикаторів. Найбільш інформативним з наборів 
індикаторів однакового об’єму буде той, в якому індика-
тори є найменш залежними один від одного (в термінах 
математичної статистики найменш корельованими). 
Зважаючи на те, що набір індикаторів має бути якомо-
га меншим (з метою економії затрат) і одночасно яко-
мога більш інформативним, слід при проектуванні мо-
ніторингового дослідження подбати про максимальну 
некорельованість (квазі-ортогональність) індикаторів. 
Це можна зробити на основі окремого статистичного 
дослідження, а у крайньому разі – керуючись експерт-
ними висновками щодо «близькості» окремих інди-
каторів. Наприклад, справедливо вважати, що рівень 
навчальних досягнень студентів з алгебри більше ко-
релює з рівнем з геометрії, ніж з історії України. Більш 
складними, проте й більш ефективними методами, що 
можуть використовуватися для визначення квазі-орто-
гонального набору індикаторів, є методи факторного 
або кластерного аналізу.

Наступна обставина, про яку слід обов’язково 
пам’ятати, плануючи використання тестів навчальних 
досягнень для моніторингових досліджень, полягає 
у тому, що тестування з метою моніторингу якості осві-
ти не є індивідуальним у тому розумінні, що результати 
повинні бути представлені швидше не як перелік отри-
маних кожним тестованим оцінок, а як групові харак-
теристики, які можуть бути або числами (наприклад, 
середній бал по групі), або кривими розподілів балів у 
групах. В англомовній літературі для такого тестування 
існує термін Group Score Assessment-тестування, орі-
єнтоване на групи. Особливості цього виду тестування 
описані, зокрема, в огляді [17]. Групо-орієнтоване оці-
нювання почало використовуватися у 1960–1980 роки, 
і у той час розробка тестів та їх використання прово-
дилися у рамках класичної тестової теорії. Починаючи 
з 1980-х років теоретичною основою для таких тестів 
дедалі частіше стає IRT. Вперше ця теорія була засто-
сована у моніторинговій програмі NAEP (національне 
оцінювання прогресу в освіті) в США, точніше, у так 
званій основній частині цієї програми. Та частина про-
грами NAEP, яка займається вивченням довготрива-
лих трендів в американській освіті, досі послуговується 
методами класичної теорії тестів. Використання ж IRT 
у основній частині NAEP обумовлене потребою визна-
чення результатів моніторингу в термінах розподілу 
рівня навчальних досягнень учнів на шкалі тестових 

балів. У свою чергу нова хвиля масового тестування 
в США, пов’язана з впровадженням програми No Child 
Left Behind (NCLB) у 2002 році, виявила недоліки за-
стосованих при цьому методів щодо порівнюваності 
результатів різних тестів, які використовувалися у різ-
них штатах. Це викликало зростання інтересу до та-
ких методів опрацювання та оформлення результатів, 
які є найбільш ефективними при групо-орієнтованому 
тестуванні. 

Основними «зовнішніми» відмінностями моніторин-
гового групо-орієнтованого оцінювання від індивідуаль-
ного є такі. По-перше, групо-орієнтоване оцінювання 
охоплює групи осіб, які навчаються в різних умовах і за 
різними навчальними програмами, що неминуче при-
зводить до необхідності покривати тестовими завдан-
нями більш широку предметну область, ніж при звичай-
ному індивідуальному оцінюванні. З цього випливає, 
що кожна особа спроможна буде виконувати не всі за-
вдання, а лише їх частину. По друге, крім власне рівня 
навчальних досягнень, досліджується контекстуальна 
інформація з різних джерел, наприклад, анкет учнів 
щодо умов їх навчання, часу, який вони витрачають 
на позааудиторне навчання тощо. Ця контекстуальна 
інформація використовується для тієї частини моніто-
рингової програми, яку ми назвали вище аналітичною.

Ці відмінності приводять до необхідності викорис-
тання специфічних методів дизайну тестів та опрацю-
вання їх результатів. На сьогодні практично всі, попри 
окремі критичні зауваження, визнають, що найкращим 
інструментарієм для цього є методи у IRT у тому її 
варіанті, який використовує так зване маргінальне 
оцінювання параметрів тестових завдань та популяції 
тестованих.

Розглянемо більш детально деякі аспекти організа-
ції групо-орієнтованого оцінювання.

Оскільки будь-яка масштабна програма моніторин-
гу якості освіти має на меті отримання результатів та 
висновків щодо значної кількості учасників освітнього 
процесу та значної варіативності навчальних програм, 
на передній план виходить проблема мінімізації люд-
ських та матеріальних ресурсів для її здійснення. Ця 
обставина дозволяє сформулювати важливий принцип 
вибірковості моніторингового обстеження. При цьому 
вибірка має бути стратифікованою, тобто різнорідні 
щодо досліджуваних якостей групи об’єктів досліджен-
ня мають бути представлені у вибірці в тій же пропорції 
за чисельністю, в якій вони представлені в досліджува-
ній сукупності. 

Понад те, переваги використання IRT дозволяють 
застосувати принцип вибірковості навіть і при вимірю-
ванні одного індикатора. Якщо, наприклад, таким інди-
катором є рівень навчальних досягнень з певної дис-
ципліни, яка охоплює широку предметну область, тоб-
то представлена широким набором необхідних знань 
і умінь, то різним групам опитуваних можна пред’являти 
різні варіанти тестів, кожен з яких покриває лише части-
ну з цих знань і умінь. Потрібно лише подбати про яко-
мога кращу порівнюваність результатів різних тестів. 
Для цього існують різні варіанти проектування набору 
тестів, які мають загальну назву блочно-матричного 
дизайну. Наприклад, у міжнародному моніторинговому 
дослідженні TIMSS 2011 року, в якому брала участь й 
Україна, використовувалися 14 варіантів тестів («зоши-
тів») з математики та природничих дисциплін. Кожен 
варіант складався з двох математичних блоків та двох 
блоків з природничих дисциплін. Кожен з блоків тра-
плявся у двох різних зошитах, причому в різних позиці-
ях, відіграючи роль «містка», який забезпечував кращу 
порівнюваність результатів учнів, які виконували тести 
з цих двох різних зошитів. Перший зошит мав спільну 
частину з другим, другий – з третім, і так далі, а остан-
ній, 14-й зошит – з першим. Серед «побічних» ефектів 
використання блочно-матричного дизайну тестових зо-
шитів для групо-орієнтованого оцінювання зазначимо 
можливість більш широкого, ніж при індивідуальному 
оцінюванні, використання завдань у відкритій формі 
та інших менш традиційних форм тестових завдань. 
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Окремий інтерес становить методика розрахунку 
об’єму вибірки осіб, які повинні бути задіяні у проце-
дурах моніторингу, за умови, якщо використовувати-
меться блочно-матричний підхід з наступним викорис-
танням моделей та методів IRT. Для ефективного під-
рахунку параметрів тестових завдань та опитуваних 
у цьому випадку потрібно, щоб один конкретний тест 
виконувало щонайменше кілька сотень опитуваних. 
Так, якщо для забезпечення надійності результатів 
буде визнано за необхідне, щоб кожне тестове завдан-
ня виконувалося двома тисячами осіб, а множина всіх 
тестових завдань буде розбита на 5 окремих тестів, по-
трібно буде задіяти програмою тестування 10000 осіб. 
Зрозуміло, що подібні об’єми вибірок можуть бути задія-
ні лише в рамках регіонального чи національного рівня.

Вище зазначалося, що повноцінна моніторингова 
програма повинна містити аналітичну підсистему для 
з’ясування наявних недоліків, їх причин, а також мож-
ливих шляхів їх усунення. Це означає, що потрібно зі-
брати певну контекстуальну інформацію про кожного 
учасника тестування з різних джерел. Так, наприклад, 
у TIMSS кожен з учнів, який брав участь у тестуванні, 
відповідав також на питання спеціальної анкети; крім 
того, в анкетуванні брали участь також вчителі тих 
учнів, які проходили тестування, та директори шкіл. 
Взаємозв’язки між рівнями навчальних досягнень 
учнів та умовами і обставинами їх навчання та прожи-
вання з’ясовуються зазвичай такими методами мате-
матичної статистики, як кореляційний аналіз. При цьо-
му не слід забувати, що результати цього виду аналізу 
не дають жодної інформації про причинно-наслідкові 
зв’язки. Більш цікавим, але й значно складнішим ін-
струментарієм вивчення взаємозв’язків між змінними є 
так зване моделювання структурними рівняннями, але 
й воно дозволяє лише перевіряти справедливість гото-
вих гіпотез про систему причинно-наслідкових зв’язків, 
яка пропонується дослідником, а не формулювати ці 
гіпотези. Загалом можна стверджувати, що значна 
частина управлінців у галузі освіти схильна перебіль-
шувати можливості подібних досліджень. І все ж вони 
є абсолютно необхідними, якщо потрібна не проста 
лише фіксація якості освіти. У плані збору та викорис-
тання контекстуальної інформації  важливим аспектом 
є використання даних тих програм, які уже виконува-
лися в Україні, наприклад, ЗНО чи TIMSS. 

Щодо використання результатів ЗНО, потрібно вра-
ховувати дві невирішені на сьогодні проблеми, які не 
дозволяють ні вважати ЗНО самостійною моніторин-
говою програмою, ні використовувати його результати 
в інших моніторингових програмах. Перша проблема 
полягає у тому, що внаслідок використання методу ек-
віпроцентильної нормалізації при підрахунку тестових 
балів цей вид оцінювання є повністю нормо-орієнтова-
ним, а значить, окремі тестові бали не несуть жодної 
інформації про знання та вміння осіб, які отримали ці 
бали. Для подолання цієї проблеми потрібно заверши-
ти процес шкалування, поєднавши бали шкали зі зміс-
том тестів. Для цього можна скористатися відомими 
методами, такими як метод розташування тестових 
завдань на шкалі оцінок (Item Mapping) та узагальнен-
ня відомостей про знання та вміння, пов’язані з окре-
мими балами шкали (Scale Anchoring). Друга пробле-
ма полягає у тому, що вибірка учнів, які складали тест 
ЗНО з певного предмету, не є репрезентативною, а 
отже, інформацію про рівень успішності учасників ЗНО 
не можна узагальнити на всю популяцію випускників 
школи. Цю проблему можна подолати, провівши до-
даткове дослідження щодо співвідношення розподілів 
рівнів успішності учасників ЗНО та всіх випускників, за-
діявши таку додаткову інформацію, як шкільні оцінки з 
певної дисципліни чи середній бал атестата. Якщо при 
цьому вдасться, наприклад, довести, що у ЗНО з даної 
дисципліни брали участь ті випускники, які мають ви-
щий рівень з цієї дисципліни, ніж ті, хто не брав участі 
у ЗНО, можна цілком надійними математичними ме-
тодами поширити результати ЗНО на всю популяцію 
випускників.

Можливо, якщо при проведенні в Україні TIMSS 
у 2011 року вдалося уникнути вказаної проблеми, то 
для безпосередньої оцінки якості освіти з математики 
та природничих дисциплін у 8 класі результати цього 
дослідження заслуговують на довіру, хоча у ньому бра-
ла участь значно менша кількість учнів, ніж у більшості 
тестів ЗНО. Але не слід забувати, що це міжнародне 
дослідження за своєю суттю є порівняльним, тобто 
у певному розумінні теж нормо-орієнтованим, і тому 
перша із проблем, вказаних нами для ЗНО, має місце 
й тут, що означає необхідність у додатковій аналітичній 
роботі експертів з відповідних предметних областей.

Висновки:
1. Повноцінні моніторингові дослідження якості 

освіти повинні мітити процедури об’єктивного оціню-
вання рівня навчальних досягнень осіб з окремих на-
вчальних дисциплін у вигляді освітніх вимірювань.

2. У моніторингових дослідженнях повинен засто-
совуватися вибірковий метод, із використанням блоч-
но-матричного дизайну тестів.

3. Найбільш перспективною методологічною 
основою дизайну тестів досягнень та опрацювання ре-
зультатів тестування є сучасна теорія тестування IRT 
(Item Response Theory) у варіанті використання маргі-
нального підходу для оцінки параметрів тестових за-
вдань та групових характеристик осіб.
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На думку шведських вчених основна увага має 
приділятися зміні ролі викладача: якщо раніше викла-
дач розглядався як людина з досвідом наукових до-
сліджень, то зараз необхідно, щоб викладач проводив  
дослідження, залучаючи до них студентів. Водночас сут-
тєвою проблемою залишається факт, що близько двох 
третин викладачів вищих навчальних закладів Швеції не 
мають взагалі або мають незначний дослідницький до-
свід, лише близько 5% навчальних годин проводиться 
відомими дослідниками-вченими [10].

У Росії для впровадження нової методики вирішено 
створювати дослідницькі університети, кількість яких 
перевищила 15. Дослідження в таких університетах здій-
снюється за державний кошт, що дає змогу широко за-
лучати студентів до відповідних проектів [8].

Представники Європейського інституту технологій 
обґрунтовують, що сучасна Європа потребує висококом-
петентних і підприємливих випускників, а тому важливо 
впроваджувати інноваційний підхід у вищу освіту через 
розроблення нових європейських магістерських, доктор-
ських і постдокторських програм, поєднуючи науково-до-
слідний прогрес з розвитком підприємництва та творчих 
компетентностей [2].

Мета статті. Метою роботи є розгляд нового підходу до 
навчання, який заснований на дослідженнях під час отри-
мання знань, визначення переваг і недоліків такого підходу, 
визначення можливості застосування його в Україні.

Для досягнення мети слід розв’язати такі завдання:
1. Проаналізувати процес створення нового підходу 

до навчання, заснованого на дослідженнях.
2. Проаналізувати досвід основних провідних універ-

ситетів світу, що застосовують таку методику навчання.
3. Визначити реальні перспективи удосконалення 

процесу навчання в Україні.
Виклад основного матеріалу. Процес навчання 

є достатньо складним явищем, яке важко підігнати під 
певні рамки. Проте можна виділити декілька етапів роз-
витку цього процесу. Досить давно знання передава-
лися від вчителя до учня безпосередньо, а отримання 
інформації з інших джерел не віталося. Поступово ви-
никала потреба у більшій кількості підготовлених ка-
дрів, що вимагало створення цілих класів з однаковою 
за формою підготовкою. Це спонукало до розвитку 
наукової літератури, що дало можливість розглядати 
різні підходи до розуміння тих чи інших явищ, сприяло 
розвитку наукових течій. Роль наставників підвищи-
лася до проведення наукових консультацій, підтримки  
дослідницьких дискусій. 

Очевидно, що задачі наставників стали зовсім інши-
ми, а їх підготовка мала суттєво зрости. Однак жодна 

У роботі розглянуто питання впровадження в університетську систему навчання освіти, заснованої на досліджен-
нях. Вона дозволить формувати спеціалістів нового рівня, які спроможні розв’язувати нестандартні проблеми, що  
виникатимуть все частіше через стійкий розвиток технологій. Проаналізовано зарубіжний досвід розвитку освіти,  
заснованої на дослідженнях, на прикладах університетів Глазго, Маастрихта, Берліна. Розглянуто переваги та недо-
ліки нового підходу. Зауважено, що початок переходу на нову методику слід розпочинати з суттєвої зміни навчальних 
планів, перенавчання викладачів, посилення співпраці з зарубіжними університетами.

Ключові слова: освіта, заснована на дослідженнях; дослідження; вища освіта;, методика навчання; рейтинг  
університетів; процес навчання.

Постановка проблеми та її актуальність. В остан-
ні роки можна спостерігати значне збільшення кількості 
студентів, що хочуть отримати якісну вищу освіту. Гло-
балізація дала можливість фактично вільно обирати на-
вчальні заклади, що суттєво посилило конкуренцію між 
ними. Якщо раніше така конкуренція здійснювалася на 
національному рівні, то тепер слід говорити про боротьбу 
за студента вже на міжнародному рівні. 

Для порівняння якості навчання в різних університетах 
складаються міжнародні рейтинги, найвідомішими з яких 
є «Шанхайський» і «Таймс». У цих рейтингах використову-
ється інформація про кількість студентів загалом, кількість 
відповідних професорів, доцентів, якість та кількість науко-
вих досліджень, залучення іноземних студентів до навчання 
тощо. Серед іншого вони оцінюють отримані студентами на-
вички та можливість їх застосування у практичній діяльності. 

Як показує досвід, постійні зміни робочого середови-
ща, залучення нових технологій і необхідність вирішення 
нових проблем вимагають формування абсолютно нового 
типу спеціаліста, який підготовлений до вирішення незро-
зумілих, неструктурованих задач. Очевидно, що старі ме-
тоди навчання, які в першу чергу орієнтовані на передачу 
відомих знань та розв’язання типових задач, не спроможні 
в повній мірі задовольнити сучасного студента. Саме з цієї 
причини більшість провідних університетів світу намага-
ються застосовувати нові підходи до освіти.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Ще на початку ХХІ ст. В. Гумбольдт зазначав, що уні-
верситети повинні ставитися до навчання як до «не до 
кінця вивченого явища», а тому постійно проводити до-
слідження для підвищення його якості [4]. До цього часу 
ця думка залишається актуальною. Необхідно постійно 
удосконалювати методи навчання, які спроможні адек-
ватно готувати спеціалістів високого рівня. Це викликає 
необхідність перебудови навчальних програм, які будуть 
міждисциплінарними, розширять навички студентів у до-
слідницькій роботі, підтримуватимуть зв’язок між універ-
ситетською освітою та реальною роботою.

Як зазначає Б. Раммель [9], навчальні плани мають 
включати постановку «правильних» питань у «правильній» 
формі, проведення експериментів, оцінку інформації. Інши-
ми словами, сама постановка наукового питання має спо-
нукати студента провести комплексне дослідження, якому 
буде присвячена його діяльність під час навчання. Якщо 
студент зацікавлений у такому дослідженні, то він братиме 
активну участь у навчальному процесі, знаходитиме необ-
хідні інструменти для вирішення відповідних проблем [1].

У той же час слід зазначити, що більшість університетів 
не можуть залучити до викладання відомих науковців [3], 
що, звичайно, знижує ефективність студентських робіт. 

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ, 
ЗАСНОВАНОЇ НА ДОСЛІДЖЕННЯХ

УДК 378.22 СТАВИЦЬКИЙ Андрій Володимирович, 
 кандидат економічних наук, доцент,
 доцент кафедри економічної кібернетики,
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
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3 до 15 студентів, яким надаються різні ролі. Кожна група 
обговорює поставлену викладачем проблему, визначає 
навчальні цілі, індивідуальні завдання, розв’язує пробле-
му на основі отриманих раніше знань. У процесі роботи у 
групи може виникнути необхідність у правильному описі 
проблеми, груповому мозковому штурмі для створення 
плану її розв’язання, ознайомлення з певною літерату-
рою, обміном інформацією між членами групи.

У той же час перехід від проблемно-орієнтованого на-
вчання до навчання, заснованого на дослідженні, перед-
бачає наявність реального академічного дослідження, 
в якому можуть брати участь студенти. Для цього вони 
опановують теорію дослідження за допомогою лекцій та 
активного вивчення наукових статей, а потім проводять 
дослідження на основі спеціально розроблених виклада-
чами дослідницьких питань, розв’язання яких передбачає 
використання різних методів, які, як правило, притаманні 
одночасно різним дисциплінам. 

Між описаними підходами існує суттєва різниця. 
Якщо при проблемно-орієнтованому навчанні відбува-
ється симуляція процесу наукового дослідження, то при 
навчанні, заснованому на дослідженні, відбувається без-
посередньо процес наукового дослідження. Замість ко-
роткотермінових наукових завдань ставляться довготер-
мінові, замість відтворення відомих знань створюється 
нове знання. 

Розглянемо питання розвитку стратегії залучення 
студентів до дослідницької роботи в університетах, для 
цього проаналізуємо найкращі приклади в провідних за-
кладах світу. Можна зазначити, що найефективнішим 
шляхом стимулювання у студентів навичок дослідницької 
роботи та допитливості є розширення зв’язків між ви-
кладанням та заснованому на відповідній дисципліні до-
слідженні. Приклади застосування можливих досліджень 
для різних дисциплін у Європі, Північній Америці та Ав-
стралії детально розглянуті у роботі [5]. Вони свідчать, що 
в більшості випадків можна досягти впровадження нової 
методики навчання за допомогою дослідницько-активно-
го навчального плану, що вимагає суттєвого перегляду 
навчальних програм в університетах.

У Шотландії було прийнято національний проект так 
званих розширених тем, згідно з яким зазначено, що в сус-
пільстві знань кожен певною мірою має стати дослідником. 
Вміння студентів проводити успішні дослідження мають 
важливе значення для економічного та соціального розви-
тку країни, підвищують шанси на отримання гідної роботи, 
залучення студентів до активної громадської позиції. 

Наприклад, в Університеті Глазго (за обома рейтинга-
ми, «Таймс» і «Шанхайський», входить до групи 200 най-
кращих університетів світу) розроблені спеціальні наукові 
теми, які сприяють розширенню студентського досвіду 
шляхом саморозвитку. Такі теми заохочують студентів 
та викладачів поширювати найкращий досвід і разом 
генерувати ідеї та моделі для інновацій у навчанні та ви-
кладанні. Очевидно, що теми мають міждисциплінарний 
характер  та постійно оновлюються. Цей підхід дав змо-
гу структурувати навчальні плани, розвиваючи як вер-
тикальні, так і горизонтальні зв’язки між дисциплінами, 
формувати розуміння у студентів, як саме пов’язані дослі-
дження та викладання. Нова навчальна програма спря-
мована на розвиток успішного студента, відповідального 
громадянина, який може давати аргументовані оцінки, 
застосовує критичне мислення в новому контексті. 

людина не може знати всього, а тому проведення таких 
дискусій вимагало не стільки знання предмету, скільки 
можливості його досліджувати. Таким чином, поступово 
акцент зміщувався від наукових дискусій про стан пред-
мета чи явища до методів та способів його дослідження. 
Слухачі мали самостійно використовувати методи дослі-
джень для отримання нових знань. 

Суттєвий розвиток наукових досліджень показав 
правильність вибраного шляху. Однак з причини авто-
матизації процесів дослідження, значного спрощення за-
стосування таких методів кількість отриманих результатів 
зростала у геометричній прогресії. Фактично це призвело 
до того, що на сьогодні досліднику вже мало використо-
вувати відомі способи аналізу, йому необхідно створюва-
ти нові власні підходи.

Проблема ускладнюється тим, що через значне при-
скорення наукових досліджень та впровадження нових 
технологій неможливо чекати, доки певна проблема буде 
розв’язана вченими. Дуже часто виникає необхідність 
знаходити рішення у повсякденній діяльності. Таким чи-
ном, ми бачимо, що сучасна людина має зайняти певну 
нішу, в якій їй слід усвідомлювати нову проблему та опе-
ративно її розв’язувати. При цьому частина відомих ме-
тодів досліджень вже не є релевантними через наявність 
зовсім нової технології. З цього випливає беззаперечний 
висновок: сучасна людина повинна вміти проводити 
певну частину досліджень самостійно, вона має бути 
готовою до розв’язання нових нестандартних за-
вдань, які під час її навчання просто не існували. Тому 
для неї найважливішою має стати інформація не про пев-
ні знання, які можуть застаріти ще до закінчення навчан-
ня, а про методи проведення досліджень та розв’язання 
нестандартних завдань у майбутньому. Людині необхідно 
оволодіти навичками проведення досліджень. 

Таким чином, акцент навчання має зміститися  
з передачі відомої інформації на сам процес проведення 
досліджень. Еволюцію поглядів на процес навчання мож-
на побачити у таблиці 1. Очевидно, що за час розвитку 
науки акцент у формі навчання поступово зміщується з 
нижнього лівого кута до правого верхнього, що дозволяє 
розвивати все більш затребувані навички. 

Усі чотири варіанти навчання можуть зустрічатися на 
практиці, кожен із них має свої переваги та недоліки. На 
сьогодні абсолютна більшість навчальних методик від-
повідає нижній частині таблиці. Це означає, що студенти 
змогли б отримати нові переваги, якби вони перейшли до 
верхньої частини таблиці. Звичайно, це означає, що не слід 
орієнтуватися виключно на якусь частину методик, в опти-
мальному варіанті їх треба комбінувати, але розставити 
нові акценти у навчальному процесі однозначно варто [7].

Крім цього має бути зацікавленість студентів не 
тільки в отриманні певних знань, а й в їх застосуван-
ні на практиці. Іншими словами, для виховання ново-
го типу спеціалістів украй необхідна активна позиція  
самих студентів.

Така ситуація вимагає всебічного обговорення, залучен-
ня студентів до дослідницької роботи під час навчання з осно-
вним акцентом вже на бакалаврських освітніх програмах. Го-
ловну дискусію слід вести щодо механізмів та можливостей 
включення дослідницької роботи до навчальних планів. 

На сьогодні значна частина навчальної роботи орі-
єнтована на наявність певної проблеми або завдання.  
При цьому, як правило, строюються невеликі групи від  
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Таблиця 1
Різні форми навчання

Студенти є учасниками
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ь На основі наукових консультацій 
Залучення до дослідницьких дискусій

На основі досліджень
Проведення досліджень і розслідувань
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На основі наукового керівництва
Навчання про поточні дослідження 

в цій дисципліні

На основі орієнтації на дослідження
Розвиток  навичок і техніки дослідження 

та розслідування

Студенти є слухачами

Джерело: [6]
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2. Необхідно стимулювати забезпечення освіти для 
студентів з метою розвитку свого розуміння світу, за-
снованого на принципах і методах наукової думки. Слід  
дозволити студентам застосовувати ці методи для кож-
ного завдання, що вони мають вирішити, незалежно від 
їх відповідної спеціалізації.

Поточна система навчання не може задовольняти 
цим принципам, оскільки на думку студентів-бакалаврів, 
навчальні програми суттєво спеціалізовані, фрагмен-
товані та занадто жорсткі,  у магістратурі студентам не 
вистачає вивчення міждисциплінарних зв’язків, на рівні 
PhD студенти скаржаться на фрагментацію курсів, від-
сутність підтримки й орієнтації. Однак жорсткість на-
вчальних програм пояснюється викладачами, оскільки, 
на їх думку, студенти насправді не мотивовані, вони 
недисципліновані і не знають своїх обов'язків, вони не 
готові до досліджень ні в їх відповідних областях, ні в гу-
маністичному сенсі цього слова. Останнім часом суттєво 
критикується утилітарне розуміння студентами освіти, 
які не отримають ґрунтовні знання, а тільки збирають від-
повідні кредити ECTS.

Точку зору викладачів підтверджує і статистика. На-
приклад, в університеті Відня (Австрія) лише приблизно 
одна третина першокурсників складає всі необхідні іспи-
ти, третина складає кілька, але не всі необхідні іспити, а 
одна третина студентів зазвичай не з’являється на жоден 
з іспитів, необхідних для першого семестру. Серед ма-
гістрантів 60% працюють більше 20 годин на тиждень, 
з цієї причини вони приходять непідготовленими до за-
нять. На педагогічних спеціальностях до випуску дохо-
дять лише приблизно 20% від початкового складу. Лише 
близько 40% докторантів активно продовжують свої до-
слідження і проекти [11].

Таким чином, з одного боку студенти хочуть більшої 
академічної свободи, але не можуть працювати відповід-
но до очікувань професорів у плані незалежності, дисци-
пліни та мотивації. Студенти, як правило, намагаються 
обійти Болонську систему і без бажання виконують наявні 
навчальні програми, вони хочуть більшої автономії і вибо-
ру дисциплін. Студенти виступають за вільний доступ до 
університетів, тоді як професура сумнівається, що в умо-
вах необмеженого доступу до навчання можна досягти 
якісної освіти.

Ураховуючи вищенаведене, можна зазначити, що ви-
трачання бюджетних коштів, за які утримуються універси-
тети, є неефективним, оскільки станом справ на сьогодні 
незадоволені як студенти, викладачі, роботодавці, так  
і все суспільство в цілому. Необхідно робити кроки по  
реформуванню існуючої системи.

В університеті Берліна вирішили спробувати розірва-
ти замкнуте коло, визначивши нову роль студентів. Якщо 
в більшості університетів студенти є клієнтами, які хочуть 
спожити продукт університету під назвою «знання», то за 
новим підходом студенти є частиною наукової спільноти. 
Це дуже важлива відмінність, адже змінюється поняття 
отримання знань. У традиційній освіті викладач послі-
довно дає теми, теореми і правила, які демонструються з 
відповідним набором прикладів, а домашні завдання, як 
правило, є повторенням завдань, аналогічних до розгля-
нутих. За нової концепції знання передають через  спіл-
кування. 

За нової системи здійснюється всебічний розвиток на-
вичок студентів. Загальні навички полягають у вирішенні 
проблем, критичному мисленні, письмі, мовленні, читанні. 
Студенти, які отримують знання з досліджень/дисциплін, 
можуть розширити їх у інших галузях. Побудова відносин 
стає результатом контакту студента з викладачами за 
межами класної кімнати, наставництво, знайомство з ін-
шими студентами і навички роботи в команді.

Під час навчання студенти розуміють логіку акаде-
мічних міркувань, вони не тільки здобувають навички  
і компетентності для їх відповідних областей шляхом ка-
нонічного навчання, вони також повинні зрозуміти, чому 
дослідники дійшли таких висновків, чим ці способи мірку-
вання відрізняються від інших.

Замість пошуку стажування за межами університе-
ту студентам повинна бути надана можливість інтеграції  

У Нідерландах реалізований проект, у якому близь-
ко 20% найкращих студентів Маастрихтського універ-
ситету (топ-закладу за рейтингами «Таймс» і «Шан-
хайський») у бакалавраті залучалися до дослідницьких 
проектів закладу замість двох вибіркових курсів. Для 
цього в університеті вирішено перейти від навчання, 
заснованого на проблемі, до навчання, заснованого 
на дослідженні. Відповідно, замість симуляції проце-
су наукового дослідження стали проводити реальне 
наукове дослідження, замість коротких циклів дослі-
дження стали застосувати проведення повного три-
валого наукового дослідження, замість репродукції 
існуючого знання стали створювати нове знання. Це 
сприяло тому, що студенти перестали бути простими 
слухачами на лекціях, а стали активними її учасни-
ками. Безумовно, що для широкого впровадження 
такої методики мають бути готові не тільки студенти, 
а й викладачі, тому цей досвід рекомендується за-
стосовувати з обережністю. Водночас не можна не 
відзначити позитивні результати, отримані університе-
том: значне зростання наукових публікацій студентів, 
організація міжнародних студентських конференцій  
(з міжнародним реферуванням робіт), підвищення рів-
ня університетських наукових досліджень.

Реалізація нової стратегії є надзвичайно важливим 
напрямом роботи університетів. У цьому контексті дуже 
важливо розглянути успішний перехід до нової методики 
викладання з точки зору адміністративного або інститу-
ційного підходу. Зокрема, в одному з провідних універси-
тетів світу – Університеті Гумбольдта (м. Берлін, Німеччи-
на), що за рейтингом «Таймс» входить до першої сотні 
найкращих закладів світу, була створена так звана Бо-
лонська лабораторія спеціально для контролю за впрова-
дженням прогресивної методики у всьому навчальному 
закладі.

Враховуючи величину університету, така лабораторія 
стала координатором запровадження нової методики у 
структурних підрозділах, вона розробляє та впроваджує 
нові форми навчання. Потреба у цьому підрозділі ви-
кликана не тільки величиною університету, а й суттєвою 
децентралізацією управління, що виключає однаковий 
підхід «зверху-донизу». Звичайно, велика відмінність між 
дисциплінами, лекторами утруднює домовленості про од-
накові принципи викладання. До того ж більша частина 
викладачів займається в першу чергу дослідженнями, 
що зменшує їх вільний час для розгляду та опанування 
новими методами викладання. Керування лабораторі-
єю здійснює однин з віце-президентів університету, що 
знімає багато проблем, пов’язаних з підпорядкуванням 
структурних підрозділів, упровадженням пілотних проек-
тів тощо.

Перший етап роботи лабораторії був пов’язаний з ви-
значенням основних принципів майбутньої стратегії. Ви-
значено такі аксіоми:

1. Навчання є більшим, ніж сума його частин.  
Одночасне знання двох різних дисциплін є більшим, 
ніж окреме знання цих двох дисциплін через наяв- 
ність міждисциплінарних зв’язків. Таким чином, для мак-
симізації знань необхідно максимізувати опанування  
студентами міждисциплінарних зв’язків.

2. У «суспільстві знань» знання повинні бути такими, 
щоб теперішні студенти могли впоратися з викликами 
майбутнього. Це означає, що після закінчення універси-
тету знання можуть застаріти, але навички самостійної 
роботи та методи досліджень будуть використовуватися 
студентами й надалі.

3. Вища освіта повинна готувати студентів для при-
йняття принципових рішень і суджень не тільки в своїх 
галузях знань, але й за її межами. Іншими словами, за-
вданням вищої освіти є розвиток не тільки фахівців, але й 
відповідальних громадян майбутнього.

Унаслідок цього були сформульовані основні принци-
пи нової методи навчання:

1. Студенти є відповідальними, мотивованими та дис-
циплінованими. Вони добре підготовлені  в гуманістично-
му сенсі цього слова, прагнуть отримати необхідні нави-
чки для подальшої роботи.
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розширенню міжуніверситетських досліджень. Вра-
ховуючи це, стає зрозумілим, що перехід до нової 
методики навчання не буде швидким, а розтягнеться  
 щонайменше на найближчі 10–15 років.
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теорії і практики з метою поширення знань і надання до-
помоги в дослідженнях самого університету.

Трициклова система навчання має бути чітко ди-
ференційована за компетентностями та навичкам і/або  
результатами навчання. Зокрема у бакалавратурі  
здійснюється навчання, засноване на дослідженні; у магі-
стратурі – навчання, зосереджене на дослідженні; у аспі-
рантурі проводиться чисте дослідження.

Очевидно, що створення такої нової системи ви-
кладання має бути ретельно підготовленим. Недостатнє  
розуміння стратегії переходу на нову методику може спри-
чинити купу проблем. Наведемо лише кілька найбільш 
очевидних:

1. Інтеграція досліджень у навчальні плани має врахо-
вувати обмеження в часі. Швидко запрвадити якісні зміни 
вкрай важко, а тому процес переходу може суттєво за-
тягнутися.

2. Існують об’єктивні  труднощі при порівнянні досвіду 
одного дослідження з іншим через варіативність дисци-
плін, студентів та їхніх наставників на факультеті, що по-
збавляє можливості справедливо їх оцінювати.

3. Дослідження мають бути цікавими, розв’язува-
ними та актуальними, а це означає, що викладачі 
щороку мають оновлювати теми досліджень, брати 
активну участь у дослідженнях, їх верифікації та опри-
людненні. Проведення досліджень не повинно розгля-
датися як професійний процес, який студенти-бакалав-
ри не можуть собі дозволити. Хибним слід вважати  
уявлення, що дослідження – не для всіх, особливо на 
початковому університетському рівні.

Можлива інертність під час переходу до нової системи 
певних вчених, адже викладачами повинні стати активні 
дослідники, що має підтверджуватися щороку.

На інституціональному рівні важливо здійснити струк-
турні зміни, пов’язані, зокрема, з розвитком науково-до-
слідного потенціалу та навчальних програм. Для того щоб 
подолати проблеми критичної маси, для дослідження важ-
ливо приймати різні механізми:  спільні програми, спільні 
університетські мережі тощо. Але очевидно, що без полі-
тичної волі керівництва університету здійснити такі зміни 
неможливо. В університеті Берліна таке рішення було при-
йнято, воно чітко виконувалося, особливо щодо молодих 
вчених, що за декілька років сформувало критичну масу 
викладачів, які вели заняття за новою методикою. Після 
цього процес переходу пішов набагато легше, на сьогодні 
вже понад 95% викладачів цього університету використо-
вують сучасні підходи до викладання. 

Висновки. Проблема впровадження нової мето-
дики навчання, що заснована на дослідженнях, зали-
шається до кінця нерозв’язаною. Очевидно, що почи-
нати потрібно з суттєвої зміни навчальних планів. Крім 
того, необхідно провести перенавчання викладачів, які 
зможуть використовувати прогресивну технологію на-
вчання. Слід також зауважити, що впровадження нової  
методики має відбуватися у процесі посилення співп-
раці між університетами різних країн, що сприятиме 
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Мета статті. Розробити схему історичного станов-
лення системи дослідницьких університетів як ключового  
елементу освітньої системи суспільства знань та проана-
лізувати сучасне бачення дослідницького університету як 
матеріалізацію ідеї університету світового класу.

Виклад основного матеріалу. Витоки дослідницько-
го університету сягають запропонованої В. фон Гумбольд-
том [3, c. 32] на початку ХІХ сторіччя моделі Берлінського 
університету. Гумбольдт вважав дослідження необхідною 
складовою університетської місії. Таким чином, на тео-
ретичному рівні до розуміння університетської функції в 
контексті певного суспільства вперше було інтегровано 
такий компонент, як дослідження, що відображало за-
гальну тенденцію європейської цивілізації до подолання 
традиційної прив’язки до минулого та орієнтацію на май-
бутнє через наукове опанування та підкорення навколиш-
нього матеріального світу. 

США спочатку сприймають цю модель критично, 
а потім починають запозичувати. Процес створення 
саме дослідницьких університетів розпочинається, на 
думку Р. Аткінсона та В. Бленпайда [3, c. 33], після при-
йняття в другій половині ХІХ сторіччя Актів Моррела 
(Morril Land-Grant Acts) [6], який передбачав фінансову 
підтримку з боку держави створенню нових університе-
тів і коледжів та заохочував дослідження у галузі сіль-
ського господарства та промисловості, що з’являлася. 
Така прагматична спрямованість університетської  
діяльності, безперечно, активізувала розвиток приклад-
них досліджень у відповідних галузях. 

3 березня 1863 року А. Лінкольн підписує розпо-
рядження про створення Національної академії наук 
(National Academy of Sciences) [17] як організації про-
відних дослідників, які, при потребі, можуть надавати 
відповідні консультації уряду. Першим американським  
університетом, який було засновано як дослідницький, 
став створений у 1876 році Університет Джона Хопкін-
са [3, c. 33]. Пізніше було засновано Університет Кларк  
(1889 р.) [3, c. 33], Стенфордський університет (1891 р.)  
[3, c. 33] та Університет Чикаго (1892 р.) [3, c. 33]. У 1916 ро- 
ці в США створено Національну дослідницьку раду 
(National Research Council) [18].

Подальша активізація наукових досліджень від-
бувається з початком Другої світової війни. Президент  
Ф. Д. Рузвельт 12 червня 1940 року створює Національну 
оборонну дослідницьку раду (National Defense Research 
Council) [3, c. 34], до якої увійшли провідні представни-
ки американських академічних установ. Очолив раду 
колишній декан інженерного факультету Массачусет-
ського технологічного інституту В. Буш, якому вдало-
ся розробити ефективну стратегію розвитку наукових 
досліджень у США [3, c. 34]. Активна ж федеральна 
підтримка дослідницьких університетів розпочинаєть-
ся після того, як В. Буш представив у липні 1945 ро- 
ку Президенту Г. Трумену доповідь «Наука – безмежні 
кордони» («Science – the Endless Frontier») [3, c. 34]. 

У статті розглядаються  процес виникнення та специфіка сучасного дослідницького університету. В умовах певної 
темпоральної асиметрії, втіленої в орієнтації на майбутнє як на найвищу світоглядну цінність, саме дослідницький 
університет найбільш адекватно репрезентує відповідну тенденцію та відіграє роль центральної інституції суспільства 
знань. Наявність розвиненої системи дослідницьких університетів забезпечує країні лідерство у глобальному освітньо-
му просторі та топові місця у провідних міжнародних університетських рейтингах.

Ключові слова: навчання, дослідження, темпоральне перехрестя, інновації, дослідницький університет, виробни-
цтво знань, ідеальна модель університету, університет світового класу, підприємницький університет.

Постановка проблеми та її актуальність. Специфі-
ка сучасної цивілізації ставить перед університетами два 
головні виклики, які можна ідентифікувати як просторо-
вий та темпоральний. На просторовому перехресті уні-
верситет як інституція, сформована переважно за часів 
становлення та розвитку національних держав та орієн-
тована на виробництво, розвиток і поширення відповід-
них, етнічно насичених, дискурсів, в умовах глобалізації 
стає центром поширення транснаціональних підходів, 
моделей, тенденцій. На темпоральному перехресті  уні-
верситет як інституція, визначально орієнтована на на-
вчання, тобто трансляцію знань з минулого в сучасність, 
перетворюється на дослідницьку інституцію, тобто інсти-
туцію, зосереджену на виробництві нових знань, або ж 
трансляції знань з майбутнього в сучасність. Втіленням 
глобальної інноваційної парадигми в системі вищої осві-
ти є дослідницький університет, який позиціонується не 
як властиве традиційному університету місце трансля-
ції існуючих знань, а як місце виробництва знань нових. 
Своєрідним доповненням до моделі дослідницького уні-
верситету є модель підприємницького університету, яка 
сприяє адекватному включенню цієї інституції в сучасні 
економічні та соціальні реалії.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Проблема становлення та сучасного стану дослідниць-
кого університету є популярною темою в академічній 
англомовній літературі. У своїй роботі ми спираємося  на 
сучасні розробки провідних західних експертів у галузі 
університетської освіти, які значною мірою формують ро-
зуміння освітньої політики в умовах глобалізації. 

Зокрема Ф. Альтбах [1; 2] та Дж. Салмі [9] аналі-
зують процеси трансформації університетської освіти  
в контексті глобального освітнього простору та намага-
ються створити ідеальну модель університету ХХІ століт-
тя. Саме дослідницький університет може претендувати 
на роль подібної моделі, у найбільш адекватному вигляді 
втілюючи характерні риси та принципи побудови універ-
ситетів світового класу. 

У роботі Р. Аткінсона та В. Бленпайда [3] детально 
розглянуто процес становлення системи дослідницьких 
університетів США як центру науково-дослідницької ді-
яльності цієї провідної країни сучасного світу. Елементи 
американського досвіду, на нашу думку, можуть бути 
успішно інтегровані у процес реформування вітчизняної 
системи університетської освіти. 

Загальна концепція історичних трансформацій уні-
верситетської місії запропонована в роботах Дж. Скота 
[10]. При розгляді підприємницького університету як сво-
єрідної моделі адаптації дослідницького університету до 
сучасних економічних та соціальних реалій нами були  
використані праці П. Вейнгарта та С. Маасен [14], а також 
російських дослідників Г. Константінова та С. Філоновича 
[11]. Розробка концептуального бачення того, чим є про-
дукти університетської діяльності в сучасних умовах, –  
предмет досліджень Е. Хілла [15] та І. Лендел [15; 16]. 

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ 

ДОБИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

УДК 37.013.77 КУРбАТОВ Сергій Володимирович, 
 кандидат філософських наук, старший науковий співробітник,
 Інститут вищої освіти НАПН України
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На думку Ф. Альтбаха, практично з моменту виник-
нення американські дослідницькі університети відрізня-
лися від німецької моделі такими рисами: 

1) служіння суспільству та його інтересам проголошу-
валося в них найвищою цінністю; 

2) організація університетів була більш демократич-
ною, оскільки спиралася на сформовані відповідно до 
предметної спеціалізації кафедри; 

3) у здійсненні управлінських та адміністративних 
функцій співробітники обирали керівництво своїх підрозді-
лів, тоді як загальне управління університету на рівні пре-
зидента та деканів здійснювалося особами, призначеними 
переважно спеціальними радами або урядом» [2, c. 15].  

З середині ХХ століття американська модель дослід-
ницького університету остаточно формується та поступо-
во стає провідною у світі. Це відбулося завдяки значним 
інвестиціям у дослідницьку галузь (у тому числі за раху-
нок державної підтримки військових технологій в умовах 
холодної війни), суттєвій підтримці адміністрації штатів, 
ефективному академічному управлінню, диференціації 
академічної системи з ідентифікацією дослідницьких уні-
верситетів на рівні кожного штату [2, c. 15]. 

Класична модель ідентифікації дослідницького сег-
мента в системі державних університетів США була 
створена під час реалізації так званого Каліфорнійського 
майстер-плану для вищої освіти (California Master Plan for 
Higher Education) [4], розробленого та проведеного під ке-
рівництвом президента системи університетів Каліфорнії 
К. Керра. Відповідно до нього  система університетів Ка-
ліфорнії була розподілена на три сегменти: 

1) 10 університетів Каліфорнії на чолі з Берклі, які 
приймали найкращих випускників та здійснювали дослід-
ницьку місію; 

2) 23 державні університети Каліфорнії (California State 
University), які присуджували бакалаврські та магістерські 
ступені, але не вели підготовку на докторському рівні. 
Також викладачі цих університетів не були зобов’язані 
займатися дослідницькою діяльністю. В цьому сегменті 
навчалися 433 тис. студентів; 

3) 112 комунальних коледжів з 3-ма млн студентів, 
навчання в яких не передбачало заняття в подальшому 
дослідницькою діяльністю. 

Класифікація Карнегі в редакції 1994 року рекомен-
дувала ідентифікувати дослідницький університет на під-
ставі таких критеріїв: 

1) наявність повного комплекту бакалаврських про-
грам; 

2) особливий акцент для навчання на рівні докторан-
тури (PhD); 

3) пріоритет наукових досліджень; 
4) отримання допомоги від держави у розмірі понад 

40 млн доларів на рік. 
Усього у 1994 році в США цим критеріям відповіда-

ли 59 університетів, а їх чисельність мала тенденцію до 
збільшення [8]. 

За даними Р. Аткінсона та В. Бленпайда [3, c. 44], у 
2003 році:

• у 100 провідних університетах США, які здійснюва-
ли наукові дослідження, було реалізовано 79,6% усіх до-
сліджень, проведених американськими університетами;

• 20 кращих дослідницьких університетів проводи-
ли 29,6% відповідних досліджень, при цьому 12 з них спи-
ралися на державну підтримку, а 8 були приватними;

• топ-десятка кращих дослідницьких університетів 
проводила 16,9% досліджень. 

Упродовж тридцяти років (1973–2003 рр.) витра-
ти на науково-дослідницьку діяльність зростали вкрай 
асиметрично. Так, якщо фінансування медичних наук 
збільшилося з 3 до 12 млрд дол., біологічних наук  
з 3 до 7 млрд дол., інженерних наук з 1 до 5,6 млрд дол., 
то загальне фінансування фізичних і соціальних наук,  
а також наук про землю, океан, атмосферу збільшилося  
з 1 лише до 2 млрд дол. [3, c. 44]. 

У той же час, чисельність аспірантів дослідницьких 
університетів впродовж 1983–2003 року збільшилася з 70 
до 130 тис. осіб, що відповідає 19% та 27% загальної кіль-
кості американських аспірантів. Майже 41% аспірантів 

дослідницьких університетів у 2003 році були іноземцями  
[3, c. 45]. Відповідно конкуренція, особливо серед моло-
дих науковців, зростає. Так, якщо в середньому амери-
канська Національна наукова фундація (National Science 
Foundation) [19] підтримує 30% отриманих проектів, то се-
ред молодих дослідників, які щойно отримали докторську 
ступень, цей відсоток становить 20 [3, c. 44].

На думку одного з провідних сучасних експертів у 
галузі вищої освіти Дж. Салмі [9], саме дослідницький 
університет є центром сучасної академічної системи та її 
найпрестижнішим сегментом, що знаходить відо-бражен-
ня у домінуванні цих закладів у світових університетських 
рейтингах. Дослідницькі університети виробляють нові 
знання, присуджують найбільш високі наукові ступені та 
залучають до роботи висококваліфікованих викладачів. 
Саме ці університети залучені до співпраці на глобально-
му рівні та відповідають найвищим світовим стандартам 
у цій галузі. Звідси – значні фінансові витрати на їх утри-
мання. Так, розмір лише ендаумента (endowment) – фон-
ду добровільних пожертвувань на потребу провідних за-
хідних університетів – просто вражаючий. У Гарварді він 
у 2012 році в цілому становив 30 млрд дол. [5], a Прінстон 
мав в тому ж році в цілому 16,954 млрд дол. [7]. 

Ф. Альтбах вважає, що, оскільки дослідницькі уні-
верситети готують еліту для своїх суспільств, їх потрібно 
сприймати окремо від інших закладів системи масової уні-
верситетської освіти. Лише ці університети мають право 
називатися університетами світового класу і мати відпо-
відний рівень автономії, академічних свобод та сталої фі-
нансової підтримки з боку держави [1, c. 15]. «Це – елітні, 
комплексні інституції з різноманітними академічними та 
соцієтальними ролями. Вони здійснюють зв’язок між гло-
бальною наукою та академічним життям і науковою систе-
мою певної країни. Дослідницькі університети виробляють 
великий обсяг нової інформації та аналітики, які сприяють 
не лише розвитку технологій, а й розумінню людської при-
роди завдяки системі соціальних та гуманітарних наук. 
Вони одночасно національні інституції, що сприяють роз-
витку культури, суспільства, технологій, та міжнародні 
інституції, що є частиною глобальних інтелектуальних та 
наукових трендів» – підкреслює   Ф. Альтбах [2, c. 11].  

До речі, чи не  нагадують ці заклади своєрідні «ідеаль-
ні моделі» інститутів системи академії наук та відповід-
них академій, які Україна «успадкувала» від колишнього 
СРСР? Тож коли виникає питання про об’єднання акаде-
мічних установ з освітніми, у мене виникає цілком логіч-
не запитання: «Чи варто руйнувати те, що формально 
відповідає сучасним світовим стандартам в академічній 
галузі?» Тому розпочатий улітку 2013 року сценарій так 
званого реформування Російської Академії здається нам 
надто радикальним, і тут можна погодитися з М. Стріхою 
стосовно того, що: «Україна муситиме ще сім разів по-
думати: а чи потрібно йти цим шляхом? Бо сучасна наука 
— це надскладна система, яка створюється десятиліття-
ми. Зруйнувати її можна швидко, а відновити «з чисто-
го аркуша» – майже неможливо (це підтверджує досвід 
Бразилії, Мексики, Ірландії, Туреччини, які вкладають каз-
кові, за українськими мірками, гроші у створення в себе 
сучасної науки, – але досі не досягли ще й нинішнього 
українського рівня)» [12].

Характерними рисами дослідницького університету 
ХХІ сторіччя, на думку Ф. Альтбаха [2, c. 5], є: 

1) положення на верхівці певної академічної ієрархії з 
відповідною підтримкою;

2) переважно державний (за винятком США та Япо-
нії) характер підтримки; 

3) відсутність конкуренції з боку неуніверситетських 
дослідницьких установ;

4) адекватне фінансове забезпечення дослідницької 
діяльності; 

5) стабільність бюджету; 
6) висока вартість навчання та продуктів дослідниць-

кої діяльності на ринку; 
7) адекватна матеріальна база.     
Ці положення перегукуються з тезою Дж. Салмі про 

те, що університет світового класу виникає там, де ство-
рюються можливості для залучення кращих студентів та 
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викладачів з усього світу, наявні відповідні фінансові ре-
сурси та ефективний  університетський менеджмент [9]. 

На жаль, у сучасних українських умовах фінансове за-
безпечення функціонування дослідницького університету 
та забезпечення його адекватними кадрами виглядає 
вкрай проблематичним. Більш того, простежується небез-
печна тенденція до маргіналізації університетської освіти. 
Так, за даними соціологічного опитування «Соціально-
економічний та професійний портрет українського викла-
дача», яке проводилося з 14 квітня по 19 червня 2013 року 
Центром дослідження суспільства у 56 вищих навчальних 
закладах (далі – ВНЗ), 43% викладачів отримують дохід 
менше 3000 грн на місяць, в той час як середня заробітна 
плата по Україні в першому півріччі 2013 року становила 
3143 грн [13]. Простежується в доходах і гендерна нерів-
ність. Так, більше 4500 грн на місяць отримують 23,9% 
чоловіків та лише 12% жінок. У той же час середнє ауди-
торне навантаження українського викладача становить 
18 годин на тиждень, що є, за інформацією авторів до-
слідження, найбільшим у Європі. Крім того, фінансування 
витрат на наукові розробки в українських університетах 
становило в 2012 році 7% від фінансування науки зага-
лом. Лише 17% українських викладачів мають публікації у 
країнах ЄС чи Північної Америки та лише 14% виступали 
на міжнародних конференціях у цих країнах. Участь у три-
валих (більше трьох місяців) стажуваннях чи дослідниць-
ких проектах за кордоном брали 14% викладачів.

У сучасних країнах дослідницькі університети ста-
новлять незначний відсоток серед системи ВНЗ. Так, 
за даними професора Ф. Альтбаха [2, c. 12], у США 
серед близько 4,8 тис. ВНЗ нараховується лише при-
близно 150 дослідницьких університетів, адекватних 
світовому рівню, Індія має лише 10 дослідницьких  
університетів з 18 тис. ВНЗ, а Китай – близько 100 із 
5 тисяч. Як бачимо, існує реальний зв’язок між рівнем 
економічного розвитку країни та відсотком дослід-
ницьких університетів у системі її вищої освіти. Великі 
країни мають розгалужену систему таких академічних 
закладів, невеликі обмежуються кількома. Переважно 
саме продукти діяльності дослідницьких університетів 
оцінюють провідні міжнародні університетські рейтин-
ги, тож не дивно, що саме ці університети посідають  
у них найкращі позиції. 

Наявність дослідницького університету в системі ви-
щої освіти в сучасних умовах є необхідним і принципо-
вим. Це – своєрідний локомотив не лише економічного, 
а й соціального, культурного, інноваційного розвитку 
країни. Оскільки подібні заклади зосереджені на ви-
робництві фундаментального та прикладного знання, 
місія проведення наукових досліджень є для них голов-
ною, хоча місія навчання теж відіграє важливе значен-
ня. Для роботи в них залучаються кращі дослідники та 
студенти. Відповідно фінансування таких закладів, як 
і витрати на підготовку одного студента, значно вищі, 
аніж у традиційних університетах. Можливість успіш-
ного створення системи дослідницьких університетів 
при відповідній фінансовій та організаційній підтримці 
продемонструвала Китайська народна республіка, де, 
починаючи з 1995 року, проводиться відповідна сис-
темна робота в рамках «Проекту 211» [20] та «Проекту 
985» [20]. Про ефективність подібного підходу свідчить,  
зокрема, той факт, що впродовж 1998–2008 років  
щорічна кількість наукових публікацій китайських вче-
них зросла з 20 до 112 тис. робіт [21]. Починаючи  
з 2008 року, інтенсивну роботу із створення вітчизня-
ної системи дослідницьких університетів проводить  
і Росія. На жаль, у сучасній Україні процес створення  
дослідницьких університетів  нагадує попередню тер-
мінологічну метаморфозу – масове перетворення  
державних університетів на національні.

Своєрідним доповненням, яке визначає адекватність 
дослідницького університету сучасним соціально-еконо-
мічним реаліям, є модель підприємницького університету. 
Російські  дослідники Г. Константинов та С. Філонович 
пропонують таке визначення підприємницького універси-
тету: «це вищий навчальний заклад, який систематично 
докладає зусиль до подолання обмежень у трьох сферах –  

генерації знань, викладанні та втілення знань на практиці –  
шляхом ініціювання нових видів діяльності, трансформації 
внутрішнього середовища та модифікації взаємодії з зо-
внішнім середовищем» [11]. Нам імпонує це визначення, 
адже в ньому вдало висловлена властива підприємниць-
кому університету інтенція до експансії, виходу за власні 
межи, поширення простору власного існування у функціо-
нальному сенсі. Своєрідне подолання кордонів, при чому 
не лише гносеологічних, а й кордонів існуючих соціальних 
практик – ось визначальний принцип діяльності підприєм-
ницького університету, який вдало доповнює інноваційну 
спрямованість дослідницького університету. 

На думку німецьких дослідників П. Вейнгарта та  
С. Маасен [14], підприємницький університет може бути 
визначений завдяки чотирьом організаційним елемен-
там: 

1) реальний механізм оцінки організаційної діяльності; 
2) тенденція до формулювання власних організацій-

них цілей; 
3) працюючі процедури та практики реалізації цих  

цілей;
4) професійний університетський менеджмент. 
Показово, що безпосередньо пов’язаний з підпри-

ємництвом маркетинговий аспект університетської 
діяльності оцінює  новий рейтинг Таймс – один з най-
впливовіших рейтингів світових університетів [20]. Зо-
крема серед його індикаторів – розмір прибутку від 
науково-дослідної діяльності в перерахунку на одного 
наукового співробітника.

Розглядаючи університет як суб’єкт підприємниць-
кої діяльності, варто, напевно, визначити, які продукти 
(результати діяльності) він може представити на ринку.  
Е. Хілл та І. Лендел [15] ідентифікують сім різновидів  
таких продуктів: 

1) освіта; 
2) контрактні дослідження; 
3) культурні надбання; 
4) кваліфікована праця; 
5) поширення певних технологій; 
6) створення нових знань; 
7) нові продукти та галузі виробництва.
 «Ці продукти стають ринковими товарами, які про-

даються на регіональному та національному ринках або 
стають складовою економічного капіталу зростання пев-
ного регіону» – зазначає І. Лендел [16, c. 212]. На нашу 
думку, варто провести спеціальне дослідження, які з цих 
продуктів на рівні європейських і світових стандартів 
якості здатні виробляти провідні вітчизняні університети, 
особливо ті, які вже отримали статус дослідницьких. 

Висновки. Отже, дослідницький університет є втілен-
ням інноваційної парадигми в сучасній вищій освіті. 

Його історичне становлення простежується з моменту 
інкорпорації місії дослідження у класичну модель універси-
тету, розроблену у Пруссії Вільгельмом фон Гумбольдтом. 

Становлення сучасної моделі дослідницького універ-
ситету відбувалося переважно в контексті американської 
системи університетської освіти за відповідної підтримки 
держави та бізнесу. 

Своєрідним доповненням моделі дослідницького  
університету є підприємницький університет, який адек-
ватно адаптує цю академічну інституцію до сучасних еко-
номічних та соціальних реалій. 
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вищої освіти. Адже саме вища освіта є постачальником 
висококваліфікованих кадрів та провайдером дослід-
ницько-інноваційної діяльності, що важливо в умовах  
інноваційного типу людського прогресу. 

Особливої уваги потребують рівні вищої освіти, на 
яких надаються найвищі освітні кваліфікації. До них від-
носять так звані докторські (або дослідницькі) освітні рівні 
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ки щодо оптимального балансу національних традицій  
і сучасних тенденцій у процесі модернізації національної 
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Курбатов С. В.
ИССЛеДОВАТеЛЬСКИЙ УНИВеРСИТеТ В КОНТеКСТе ИННОВАЦИОННОЙ ОбРАЗОВАТеЛЬНОЙ пАРАДИгмы 

эпОХИ гЛОбАЛИЗАЦИИ
В статье рассматривается специфика возникновения и характерные черты современного исследовательского 

университета.  В условиях определенной темпоральной асимметрии, которая проявляется в ориентации на будущее 
как наивысшую мировоззренческую ценность, именно исследовательский университет является воплощением со-
ответствующей тенденции, играя роль центральной институции общества знаний. Наличие развитой системы иссле-
довательских университетов обеспечивает лидерство в глобальном образовательном пространстве и престижные 
места в международных университетских рейтингах. 

Ключевые слова:  обучение, исследование, темпоральный перекрёсток, инновации, исследовательский университет, 
производство знаний, идеальная модель университета, университет мирового класса, предпринимательский университет.

Kurbatov Sergiy 
ReSeARch univeRSiTy in The conTexT of innovATive AnD gloBAl eDucATionAl pARADigm

The paper is devoted to the analysis of the process of origin and specific features of research university. The author argues 
that in the context of temporal asymmetry, which is reflected in the orientation on the future as main value, the research university 
reflects this tendency in academic area and maintains the central institutional position in knowledge society. The system  
of research universities helps to compete effectively in global educational space and to stand high in international university rankings.

Keywords:  teaching, research, temporal intersection, innovations, research university, producing of knowledge, ideal 
model of university, world-class university, entrepreneurial university.
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в термінології Міжнародної стандартної класифікації осві-
ти (далі – МСКО), 8-й рівень, або цикли вищої освіти за 
Болонським процесом, третій цикл, а також поширена 
постдокторська підготовка (англ. postdoctoral education)  
у провідній університетській практиці. 

За результатами низки досліджень Європейська Ко-
місія (далі – ЄК) визначила, що Європа готує набагато 
менший відсоток докторських кандидатів від загальної 
кількості здобувачів вищої освіти, порівняно з такими по-
тужними країнами, як США і Японія, крім того багато хто  
з них не працевлаштовуються або працюють не за фа-
хом, понад те, європейські доктори філософії більше часу 
витрачають на отримання докторського ступеня, ніж їх 
американські або японські колеги.

Відповідно до Лісабонської стратегії між освітою, до-
слідженнями та інноваціями має посилюватися зв’язок та 
синергія, тож докторська підготовка є найбільш релевант-
ним засобом забезпечити це. Університети намагаються 
діяти в цьому напрямі, створюючи вищі, дослідницькі або 
докторські школи, шукаючи нові форми співробітництва  
з бізнесом та нові шляхи залучення коштів для фінансу-
вання дослідницьких програм. Університети стурбовані 
втратою багатьох фінансових можливостей для прове-
дення досліджень в системі вищої освіти, тому створю-
ють дослідницькі парки, вивчають потенціал об’єднань 
докторантів і докторських мереж.

Університетські асоціації та організації (Європейські 
ректорські конференції, Європейська асоціація універ-
ситетів (European University Association, EUA), Асоціація 
столичних університетів (UNICA), Coimbra Group та інші 
об’єднання) визначили необхідність пошуку нових підхо-
дів до реалізації дослідницького потенціалу, виявлення 
перешкод і прикладів кращих практик щодо побудови 
структури, фінансування, кар’єрних можливостей, відбо-
ру, особливостей та характеристик докторських проектів, 
моделей наукового керівництва та потенціалу міжунівер-
ситетських мереж [7; 8; 11]. 

Останніми роками третій цикл (або докторський) ви-
щої освіти посідає чільне місце в планах розвитку євро-
пейської вищої освіти, і, відповідно, національних систем 
вищої освіти. Саме висококваліфіковані дослідницькі 
кадри забезпечують інноваційний розвиток суспільства 
через свою ефективну діяльність в умовах невизначенос-
ті та обмежених ресурсів не тільки в академічній сфері, 
але й в різних галузях економіки. Хоча дискусії щодо док-
торської підготовки зосереджені переважно на загальних 
питаннях, привертають увагу особливості та розбіжності 
в підходах до структури, змісту та реалізації докторської 
підготовки в різних областях знань. Тоді як в галузях ме-
дичних і природничих наук докторські дослідження є час-
тиною масштабного наукового проекту та спрямовані на 
досягнення поставлених цілей і виконання дослідницьких 
завдань, запропонованих старшими дослідниками, то у 
сфері соціальних і гуманітарних наук докторські дослі-
дження часто сфокусовані на окремих наукових темах, 
тобто типовою практикою є реалізація індивідуальних до-
слідницьких проектів. Такі відмінності впливають на фор-
мування як загальних (універсальних) компетентностей, 
так і специфічних (предметних) у здобувачів докторсько-
го ступеня [5].

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року, затвердженої Указом Президента 
України від 25 червня 2013 р. № 344, зазначається не-
обхідність системного реформування структури вищої 
освіти шляхом упровадження таких рівнів: освітньо-квалі-
фікаційні – молодший спеціаліст, бакалавр, магістр; освіт-
ньо-науковий – доктор філософії; науковий – доктор наук. 
Стратегічними напрямами державної політики у сфері 
освіти повинні стати, зокрема:

• модернізація структури, змісту та організації осві-
ти на засадах компетентнісного підходу;

• розвиток наукової та інноваційної діяльності в 
освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі.

Серед основних завдань, визначених Національною 
стратегією у вищій освіті:

• створення дослідницьких університетів, розши-
рення автономії вищих навчальних закладів (ВНЗ);

• розроблення стандартів вищої освіти, зорієнто-
ваних на компетентнісний підхід, узгоджених із новою 
структурою освітньо-кваліфікаційних (освітньо-науково-
го) рівнів вищої освіти та з Національною рамкою квалі-
фікацій [3; 4].

Тож виявлення тенденції розвитку рівнів найвищої 
освітньої кваліфікації та докторської і постдокторської 
підготовки є актуальним у контексті реалізації стратегіч-
них завдань інноваційного розвитку суспільства. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Окремі аспекти питань розвитку докторської підготов-
ки, проблеми дослідницької та інноваційної діяльності 
вищої освіти розглядалися В. Луговим [1; 2], С. Біту-
сіковою [6], Л. Вілсон [6], Дж. Гонзалес [9], К. Ісаак [9],  
Р. Вагенааром [9].

Мета статті. Виявити тенденції розвитку рівнів найви-
щої кваліфікації та докторської та постдокторської підго-
товки в контексті інтеграції вищої освіти та науки на під-
ставі аналізу дослідницької освіти в межах ЄПВО.

Виклад основного матеріалу. Головна роль універ-
ситетів полягає в інтеграції вищої освіти та науки, ство-
ренні, розвитку та передачі знань, передусім через до-
слідження, а також через навчання на основі досліджень 
у межах усіх рівнів вищої освіти, але в першу чергу це 
стосується третього циклу, де реалізується принцип – на-
вчання через дослідження.

Крім професійної підготовки для ринку праці, важли-
вою складовою вищої освіти є розвиток суспільно значу-
щих ключових компетентностей, таких як соціальна від-
повідальність, громадянська свідомість тощо. Здобувачі 
вищих освітніх кваліфікацій по завершенню підготовки 
очікувано будуть грати роль лідерів у суспільстві, що є під-
ставою для включення до докторських програм завдань 
щодо набуття випускниками певних компетентностей. 
Зокрема, лідерська та координуюча суспільна роль ви-
магає здатності критично ставитися до суспільних змін, 
соціального та професійного середовища. Суспільство 
знань потребує фахівців з розвиненим абстрактним мис-
ленням, здатністю до аналізу та синтезу для ідентифіка-
ції, формулювання та вирішення проблем [11]. 

Після включення третього циклу до Болонського про-
цесу перед дослідницькою освітою постали нові виклики, 
пов’язані з інтеграцією ЄПВО та Європейського дослід-
ницького простору (далі – ЄДП) відповідно до завдань 
Лісабонської стратегії щодо посилення конкурентоспро-
можності  європейської економіки в світі.

Проект ЄС «Налаштування освітніх структур в Єв-
ропі» – Тюнінг (англ. Tuning), започаткований в 2000 р., 
визначив як одну з найголовніших цілей європейських 
ВНЗ кращу підготовку студентів для їх майбутньої ролі в 
суспільстві в контексті забезпечення здатності до працев-
лаштування та розвитку громадянських якостей [11].

Так, дослідження є ядром докторських програм, 
хоча сьогодні без поглиблених професійно орієнто-
ваних курсів не можна вважати дослідницьку освітню 
програму такою, що відповідає викликам сучасного 
суспільства знань. Тобто роль здобувачів докторського 
ступеня полягає не тільки в зборі даних, їх аналізі та 
підготовці тексту дисертації, адже успішний докторант 
має бути спроможний створювати нові знання, розпо-
всюджувати та пропагувати їх як суспільно корисні. Уні-
верситети та освітянська спільнота повинні відповідати 
на потреби суспільства зараз та в майбутньому, готую-
чи якомога краще освічених людей.

У межах проекту Тюнінг виокремлено предметні 
специфічні компетентності (знання, розуміння та на-
вики) та загальні універсальні компетентності (акаде-
мічні якості, навички, здатності та відношення). Для 
кожного циклу вищої освіти перелік компетентностей 
ідентифікується та використовується при розроблен-
ні програм підготовки. Особливо актуальною постає 
проблема визначення профілю випускника доктор-
ської програми, адже третій цикл завжди вирізнявся 
індивідуалізованим підходом і фокусом виключно на 
дослідженнях. Тож Зальцбурзькі принципи, визначе-
ні EUA для докторської підготовки, серед яких зазна- 
чено розвиток інноваційних структур для забезпечення 
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міждисциплінарної підготовки та набуття універсаль-
них компетентностей, стали орієнтиром у розбудові 
дослідницької освіти, хоча їх реалізація вимагає добре 
організованих структур університетської освіти. Ви-
значають дві моделі таких структур – вищі школи, що 
включають підготовку і докторантів, і часто студентів 
другого циклу, а також докторські й дослідницькі шко-
ли, що включають тільки докторських кандидатів, це 
підтверджують у своїх дослідженнях С. Бітусікова та 
Л. Вілсон. Усе більше університетів різних країн запро-
ваджують обидві організаційні моделі, але переважно 
докторські програми все ще залишаються в значній 
меншості від загальної кількості програм першого та 
другого циклів [5; 6; 8]. 

ВНЗ намагаються знайти свій шлях у розвитку 
дослідницької підготовки, враховуючи культурні осо-
бливості та освітнє середовище і подвійну роль док-
торської освіти. З одного боку, ВНЗ значні зусилля на-
правляють на проведення досліджень, з другого боку, 
намагаються якнайкраще підготувати молодь для 
виконання провідної ролі в суспільстві – це непрості 
завдання. Адже більшість дослідників-викладачів зо-
середжуються на першому напрямі діяльності, виявля-
ючи менше зацікавленості в другому, що пояснюється 
традиційним підходом до докторської підготовки, але 
не є прийнятним на сучасному етапі в контексті дедалі 
більшої кількості докторських кандидатів. У минулому 
більшість випускників із докторським ступенем знахо-
дили роботу у ВНЗ або дослідницьких організаціях, але 
надалі, беручи до уваги динаміку докторської підготов-
ки, кар’єрні перспективи для висококваліфікованих ви-
пускників переміщуються з університетської сфери до 
інших сфер суспільної діяльності – виробничої, фінан-
сової, аграрної, державного управління тощо.

Зазначені виклики спонукають до пошуків різнома-
нітних підходів та стратегій, наприклад професійна ор-
ганізація європейських дослідницьких університетів –  
EUA з 2005 р. реалізує проект «Від інноваційної док-
торської підготовки до покращення кар’єрних можли-
востей» (From Innovative Doctoral Training to Enhanced 
Career Opportunities, DOC-CAREERS), спрямований 
на посилення зв’язку між дослідницькими освітніми 
програмами та кар’єрним розвитком і перспективами 
працевлаштування для здобувачів докторського ступе-
ня. Серед його цілей – покласти в основу планування 
структур докторських програм вимоги високо дифе-
ренційованого сучасного ринку праці, визначити ці 
вимоги, залучаючи роботодавців, забезпечити мобіль-
ність як у межах галузі, так і міжкордонну [6; 8]. 

Повертаючись до проблеми покращення здатності 
до працевлаштування здобувачів докторського ступе-
ня, необхідно зазначити, що це неможливо без відпо-
відного фокусу дослідницьких освітніх програм на по-
дальшому розвитку універсальних компетентностей, 
що є важливою складовою навчальних програм усіх 
циклів вищої освіти [6]. На третьому циклі підготовки 
критичним є розуміння докторськими кандидатами 
важливості визначення та удосконалення навичок, 
що вони розвинули та набули через дослідження, як 
засобів покращення перспектив працевлаштування 
в академічній галузі або будь-де на ринку праці. Про-
блемою залишається недосконалість індикаторів 
щодо того, яким чином трансформувати поставле-
ну мету в конкретні дії, зокрема щодо структуруван-
ня та змісту докторських програм. Тюнінг розробляє 
та пропонує методологію не тільки для перших двох  
циклів, але й для третього, докторського, так само, як  
і окремі провідні університети Європи, що розробляють 
компетентнісні профілі для своїх докторантів [5; 10–14]. 

Завдання щодо кореляції між Болонськими циклами –  
Рамкою кваліфікації для ЄПВО, 5–8 рівнями Європей-
ської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя 
та національними рамками кваліфікацій – залишається 
актуальним. Адже опис у термінах компетентностей рів-
ня/циклу, що відповідає докторській освітній кваліфікації, 
дозволяє визначитися із структурою та змістом дослід-
ницької підготовки в контексті галузевих кваліфікацій  

і стандартів як індикаторів якості освіти та досягнення  
поставлених цілей дослідницької підготовки. Тобто  
інструментом, що визначає, пояснює та співставляє 
кваліфікації вищої освіти, визначено рамки кваліфі-
кацій/структури ступенів трициклової системи ви-
щої освіти. Рамки кваліфікації описують кваліфіка-
ції освітніх систем та пояснюють, яким чином вони 
взаємопов’язані. 

Суттєвим кроком щодо змісту докторських програм 
стало формулювання у термінах компетентностей так 
званих Дублінських дескрипторів для третього циклу, 
реалізоване групою експертів – Joint Quality Initiative, 
JQI [2; 5; 11; 12]. 

Деякі національні рамки включають подальший поділ 
у межах трьох основних Болонських циклів, але це не має 
широкого розповсюдження в Європейському просторі 
вищої освіти [5]. 

Поняття «цикл» використовується в Болонському 
процесі для визначення відповідності рівнів вищої освіти, 
кваліфікацій, програм, фаз навчання. Термін «рівень» ви-
користовується більш загально в документації національ-
них рамок кваліфікацій, а також для виявлення відповід-
ності надання освіти, наприклад, у МСКО, що є в першу 
чергу інструментом для статистичної класифікації. 

Тенденція до збільшення циклів вищої освіти в межах 
Болонського процесу спостерігається з 2003 р.

• до 2003 р. – два цикли;
• з 2003 р. – три цикли (додано 3-й докторський 

цикл);
• з 2005 р. – три цикли та короткий цикл (у межах 

або дотичний до першого циклу);
• у перспективі – три цикли та постдокторський 

цикл (доктор наук, доктор габілітований, вищий доктор, 
державний доктор, постдоктор).

Подібна ситуація складається щодо рівневої організа-
ції вищої освіти за МСКО:

• з 1997 до 2011 р. – два рівні вищої освіти:
� 5 (короткий, бакалаврський, магістерський етапи);
� 6 (докторський);
•  з 2011 р. – чотири рівні (відповідають Болонським 

циклам):
� 5 (короткий);
� 6 (бакалаврський);
� 7 (магістерський);
� 8 (докторський) із зазначенням його двоступене-

вості;
• у перспективі – формальне «розщеплення» 8-го 

(двоступеневого) докторського рівня на два окремі рівні.
Рівень 8 (докторантура або еквівалент) призначений 

для отримання підвищеної дослідницької кваліфікації, 
включає програми, що приводять до першого і другого 
докторських ступенів (кваліфікацій). У вітчизняній ви-
щій школі відповідний рівень освіти де-юре відсутній,  
де-факто існує у формі наукових ступенів кандидата  
доктора наук [1; 2; 5]. 

Однією з причин стримування формального запро-
вадження 4-го (постдокторського) циклу вищої освіти за 
Болонським процесом та 9-го (постдокторського) рівня 
освіти за МСКО може бути відносно мала (далека від ма-
сової) чисельність здобувачів відповідних кваліфікацій. 
Про це свідчать масштаби предметів класифікації вищої 
освіти за МСКО:

• близько 180 млн студентів у світі (статистика 
ЮНЕСКО);

• з них майже 2 % (3,5 млн) здобувачів докторсько-
го ступеня;

• за оцінкою (на прикладі окремих країн) близько 
0,1% (170 тис. постдокторантів, найбільша частина яких 
припадає на США: у 2005 р. у 247 закладах вищої освіти 
цієї країни нараховувалося 49 тис. постдокторантів) [1; 2; 5].

Останні через відносно невелику (порівняно із загаль-
ною кількістю студентів) чисельність та неактуальність 
(через недостатній університетський потенціал) для бага-
тьох країн поки що знаходяться поза статистичною ува-
гою ЮНЕСКО. Водночас окремі європейські обстеження 
враховують наявність постдокторантів. Постдокторанти 
виступають ключовими суб’єктами досліджень: у 1999 р. 
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43 % перших авторів дослідницьких публікацій з природ-
ничих наук були так звані постдоки [1; 2; 5].

Представлені вище описи кваліфікацій Європейських 
метарамок дуже загальні, «рамкові», тож їх трансляція 
в конкретні орієнтири, характеристики навчальних про-
грам повинна відбутися в предметних областях – на галу-
зевому рівні з урахуванням міжнародного контексту.

Відповідно до проекту Тюнінг навчальний процес 
докторантів вимагає структурованого підходу до плану-
вання, розроблення, впровадження та удосконалення 
програм підготовки так само, як і на першому та другому 
циклах. Основою методології Тюнінгу є визначення п’яти 
складових: 

1) загальні (універсальні) компетентності;
2) специфічні предметні компетентності; 
3) навчальне навантаження здобувача (кредити 

ЄКТС); 
4) підходи до навчання, викладання, оцінювання на 

основі компетентнісного підходу; 
5) якість програм, заснованих на компетентнісному 

підході [10–14].
Кожна складова потребує окремої уваги, але в межах 

цієї статті зупинимося на перших двох.
Проектом запропоновано перелік з 31 загальної 

компетентності для всіх трьох циклів вищої освіти. Тож 
здобувачі вищої освіти розвивають їх протягом усього 
навчання, але практично всі загальної компетентності 
залишаються актуальними на третьому циклі, адже вони 
набувають нової якості та глибини. Зупинимося на кіль-
кох з них, важливих для дослідницької освіти. 

Передусім це здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу, адже досліднику необхідно виявити 
та ідентифікувати проблемні питання в області дослі-
джень, визначити літературні та інформаційні джерела, 
шляхи та засоби накопичення відповідних даних, здій-
снити обґрунтований вибір відповідних теоретичних  

і прикладних методів та адекватно використати їх, описа-
ти отримані результати та пояснити й обґрунтувати сфор-
мульовані висновки. 

Щодо критичного ставлення та здатності до само-
критики, то для докторантів це набуває особливого зна-
чення як для тих, хто продукує нові знання, дає приріст 
науковим напрацюванням. Вони не повинні приймати на 
віру твердження щодо сфери їх наукових інтересів, мають 
визначати достовірність інтерпретацій своїх або інших 
експертів щодо даних, виявляти сильні та слабкі сторони 
теоретичних припущень.

Комунікаційні компетентності теоретично вже ма-
ють бути набуті докторантами на попередніх циклах 
вищої освіти, але для дослідницької освіти вони ви-
різняються більш широким змістом та глибиною – це 
стосується написання наукових робіт, підготовки дис-
ертації за академічними стандартами, переконливе 
представлення результатів досліджень на семінарах, 
конференціях, вчених радах тощо, вміння проводити 
дискусію як з фахівцями, так і з представниками широ-
кої громадськості.

Ураховуючи суспільний попит на висококваліфіко-
ваних фахівців не тільки в академічній, але й в інших 
сферах діяльності, здатність до розроблення та управ-
ління проектами, здатність працювати в команді, мо-
тивувати людей задля досягнення поставленої мети, 
лідерство стають також невід’ємними складовими про-
філю сучасного випускника дослідницької освітньої 
програми. Сьогодні часто дослідження організовані як 
проекти та  вимагають масштабних об’єднаних  зусиль 
фахівців різних галузей, різних поглядів, культур, мов, 
вони мають бути завершені в певні терміни в умовах 
обмежених фінансових та інших ресурсів. Очевидно, 
що компетентності, необхідні для ефективної участі та 
управління такими проектами, розвиваються до відпо-
відного рівня саме на третьому циклі.

Рамка кваліфікацій Європейського простору 
вищої освіти (Дублінські дескриптори)

Європейська рамка кваліфікацій 
для навчання впродовж життя

Компоненти 
дескриптора

Дескриптор рівня кваліфікації, що означає  
завершення третього циклу вищої освіти  

і надається студентам, які можуть

Компоненти 
дескриптора

Дескриптор рівня кваліфікації

Знання 
і розуміння

Демонструвати системне розуміння галузі  
навчання і досконале володіння 

дослідницькими уміннями та методами, 
пов’язаними з цією галуззю

Знання
Знання на передовому рубежі галузі 

роботи або навчання та на стику 
галузей

Застосуван-
ня знань 

і розуміння

Демонструвати здатність замислити,  
спланувати, здійснити і застосувати суттєвий 
процес досліджень з науковою достовірністю. 

Зробити через оригінальне дослідження 
внесок, який розширює межі знань шляхом 

розроблення предмета дослідження 
та заслуговує певної національної 

або міжнародної реферованої публікації

Уміння

Найбільш передові та спеціалізовані 
уміння і методи, включаючи синтез  

та оцінювання, необхідні  
для розв’язання критичних проблем  

у дослідженні та/або інновації  
і розширення та перегляду існуючих 

знань чи професійної практики

Формування 
суджень

Здатність до критичного аналізу, оцінювання  
і синтезу нових та складних ідей

Комунікація
Спілкування з колегами, широким  

академічним співтовариством і суспільством  
у цілому у сфері свого досвіду

Навчальні 
навички 

(здатності)

Здатність сприяти в академічному і професій-
ному контекстах технологічному, соціальному  

та культурному прогресу суспільства,  
заснованому на знаннях

Компетентності

Демонстрація значимого автори-
тету, новаторства, самостійності, 

академічної і професійної цілісності, 
сталої відданості продукуваннюнових 

ідей або процесів на передньому 
краї робочого або навчального  

контексту, включаючи дослідження

Таблиця 1
Третій цикл вищої освіти 
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Суспільство досить обґрунтовано очікує, що люди, 
які завершили підготовку на третьому циклі, спромож-
ні взяти на себе відповідальність в контексті їх робо-
ти, бути лідерами. Тож лідерство передбачає відпові-
дальність, здатність сприяти іншим у досягненні цілей,  
відкрите мислення, здатність виявляти ініціативу та 
приймати рішення.

Дослідницька освіта потребує великих фінансових та 
часових інвестицій, зусиль суспільства та самих здобува-
чів, тому після здобуття докторського ступеня фахівець 
має бути більш підготовленим до виконання професійних 
обов’язків, а також до поглиблення свого досвіду впро-
довж усього життя.

Предметні (специфічні) компетентності в дев’яти  
галузях стали предметом розгляду когорти експертів з 
150 європейських університетів у межах проекту Тюнінг, 
а також Тематичних мереж в інших галузях – загалом 
двадцять. Також ураховувалися опитування молодих 
вчених – учасників Мережі досконалості 7-ї Рамки (the 
Seventh Framework Network of Excellence CLIOHRES), що 
підтримується Генеральним директоратом з досліджень 
ЄК. Найбільші дискусії точилися навколо дослідницької 
освіти та запровадження компетентнісного підходу на 
третьому циклі [6; 9–14]. 

Предметні (специфічні) компетентності – це ті компе-
тентності, що мають бути розвинуті докторськими кан-
дидатами у визначених тематичних галузях. Природно, 
докторські програми розробляються передусім з метою 
забезпечення найвищого рівня розвитку всіх відповідних 
предметних специфічних компетентностей. Це не тільки 
інструментальні або технічні компетентності, необхідні 
для реалізації дослідницького проекту, це також знання 
основних методів та навики проведення досліджень, сис-
темне розуміння області наукової розвідки. Передусім 
майбутнє працевлаштування вимагатиме від докторан-
тів досконалого володіння теоретичними та технічними, 
практичними компетентностями не тільки в предметній 
галузі їх наукових інтересів, але й в суміжних, пов’язаних 
галузях.

Зокрема команда розробників рамки кваліфікацій 
у галузі соціальних наук, куди віднесено такі предметні 
області: бізнес, європейські студії, освітні науки, трудо-
ва терапія, соціальна робота, а також право, психологія 
та міжнародні зв’язки, стикнулася з розбіжностями у 
поглядах на співвіднесення Болонських циклів і рівнів 
Європейської рамки кваліфікацій – ЄРК. Деякі члени 
групи припускали, що, оскільки ЄРК описує всі кваліфі-
кації для навчання впродовж життя, то її 8-й рівень хоча 
і повинен відповідати одночасно і докторському циклу,  
і постдокторському, але постдокторські досягнення є, 
як правило, значно вищі, ніж на докторському рівні. 
Тож ЄРК не віддзеркалює цього, включаючи обидві ка-
тегорії кваліфікацій до одного 8-го рівня. Таким чином, 
рівні ЄРК можуть потенційно включати певні «субрівні» 
(підрівні) [13; 14].

В Україні оптимальний баланс між традицією і тен-
денцією віднайдено в Національній рамці кваліфікацій  
(далі – НРК), затвердженій постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [2; 3; 5]. Най-
вищими кваліфікаційними рівнями за НРК України прий-
нято:

• 8-й рівень (відповідає кваліфікації кандидата наук, 
або в міжнародній інтерпретації – доктора філософії);

• 9-й рівень (відповідає кваліфікації доктора наук, 
або доктора габілітованого, вищого доктора, державного 
доктора, постдоктора в інших країнах).

Співставлення зазначених рівнів НРК України та  
Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої осві-
ти (РК ЄПВО), Європейської рамки кваліфікацій для  
навчання впродовж життя (ЄРК НВЖ) можна провести  
в такий спосіб.

• Для НРК України і РК ЄПВО:
� 8 рівень НРК = 4 рівень (доктор філософії) РК 

ЄПВО;
� 9 рівень НРК = (?) 4+ рівень (постдоктор) РК 

ЄПВО.
• Для НРК України і ЄРК НВЖ:
� 8 рівень НРК = 8 рівень (доктор філософії) ЄРК 

НВЖ;
� 9 рівень НРК = (?) 8+ рівень (постдоктор) ЄРК 

НВЖ.
Таке співставлення базується на тому, що два 

найвищі (8-й і 9-й) рівні НРК не можуть через суттє-
ву різницю в складності між ними бути зведеними 
(об’єднаними) в один, наприклад, 8-й рівень. Про це 
свідчить вищезгадана дискусія серед європейських 
експертів і фактична велика відмінність у складності 
здобуття кваліфікацій (наукових ступенів) кандидата 
та доктора наук. У цьому переконує опис у термінах 
компетентностей найвищих кваліфікаційних рівнів НРК  
[2; 3; 5].

Висновки. Докторські програми стають ядром  
інноваційного розвитку вищої освіти, заснованого на 
інтеграції вищої освіти та науки, вони є престижними 
для потенційних здобувачів вищої освіти та створюють 
імідж дослідницьких центрів для вищих навчальних  
закладів. Престиж університетів пов’язаний з прива-
бливістю їх докторських програм на національному, єв-
ропейському та глобальному рівнях. Переваги універ-
ситету часто вимірюються в термінах кількості та якості 
університетських випускників докторської програми. 
У той же час університети несуть відповідальність за 
майбутню кар’єру випускників дослідницьких програм, 
забезпечуючи відповідну підготовку докторантів для 
набуття ними компетентностей, необхідних на ринку 
праці в академічній та інших сферах економіки суспіль-
ства знань. 

Конкурентоспроможні докторські програми розро-
бляються, запроваджуються та надаються з урахуван-
ням того, що вони є не тільки внеском у дослідницьку 
діяльність вищого навчального закладу, але й мають 
відповідати на виклики суспільства та потреби особис-
тості. Суспільство потребує докторських випускників –  
особистостей, які якісно підготовлені в комплексних 
і спеціалізованих областях знань, суттєво важливих 
для життєдіяльності суспільства. Докторанти повинні  

Таблиця 2
Кодифікація освітніх досягнень за освітніми рівнями МСКО 2011 р.

Рівень освіти Код освітніх досягнень Характеристика індивідуальних освітніх досягнень

Рівень 8 – докторантура 
або еквівалент

84 академічна

840 далі не визначено

85 професійна

850 далі не визначено

86 невизначеної орієнтації

860 далі не визначено

(9) – не класифіковано
99 не класифіковано

999 не класифіковано

 Р
О

З
Д

ІЛ
 2

. 
  
 В

И
Щ

А
 О

С
В

ІТ
А

 Т
А

 Н
А

У
К

А
 



39

бути спроможні не тільки створювати, розвивати, збе-
рігати та передавати знання, але й мати дослідницькі 
здатності розширювати та розвивати наукове пізнання, 
брати на себе відповідальність за суспільний розвиток, 
організовувати та реалізовувати масштабні проекти, 
де необхідно координувати зусилля багатьох людей 
з різноманітними компетентностями та об’єднувати їх 
інтелект задля досягнення поставлених цілей. Тобто в 
межах сучасної докторської підготовки, побудованої 
на основі компетентнісного підходу, здобувач вищої 
освіти розвиває як загальні, так і предметні специфічні 
компетентності на найвищому рівні.

Функціонування третього циклу забезпечується 
адекватними організаційними структурами, тобто 
відбувається інституціалізація підготовки фахівців за 
найвищими рівнями вищої освіти шляхом створення 
докторських або дослідницьких шкіл. В Україні необ-
хідно принаймні віднести аспірантуру і докторантуру до 
основних структурних підрозділів ВНЗ. 

Таким чином, виявлено тенденцію до розвитку док-
торських програм на основі компетентнісного підходу з 
фокусом на удосконалення та поглиблення здобувача-
ми докторського ступеня набутих на попередніх циклах 
універсальних суспільно значущих компетентностей;  
а також тенденцію до диференціації рівня/циклу най-
вищої кваліфікації на докторський і постдокторський 
підрівні.

У подальших дослідженнях важливо проаналізува-
ти та порівняти ситуацію в різних країнах Європи щодо 
організації докторських програм, змістовного наповню-
вання підготовки, щоб визначити перешкоди та мож-
ливості для реструктуризації докторської підготовки, 
ідентифікувати шляхи транснаціонального співробітни-
цтва. Також необхідно виявити, на якій основі – моно- 
або міждисциплінарного підходу – краще забезпечити 
ефективний розвиток вищих, докторських або дослід-
ницьких шкіл.
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Таблиця 3
Опис інтегрованої компетентності докторського та постдокторського рівнів кваліфікації, 

Національна рамка кваліфікацій, Україна

8 

Наявність здатностей, необхідних для розроблення та реалізації дослідницьких проектів, що ведуть  
до переосмислення наявного та створення нового цілісного знання та/або професійної практики і вирішення 
значущих соціальних, наукових, культурних та етичних проблем. Здатність до професійного розвитку і само-
вдосконалення впродовж життя

9

Наявність здатностей, необхідних для розроблення і реалізації комплексних дослідницьких проектів, що 
ведуть до вагомого приросту нового системного знання, відкриття нових напрямів досліджень та інновацій  
і/або суттєвої модернізації професійної практики, дослідницько-інноваційного вирішення складних соціально 
значущих проблем. Здатність до забезпечення власного професійного розвитку і самовдосконалення впро-
довж життя, а також сприяння в цьому іншим з будь-якою кваліфікацією в межах власної дослідницької школи
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вания выявлены тенденции развития уровней высшей квалификации, докторской и постдокторской подготовки  
в контексте интеграции высшего образования и науки.

Ключевые слова: высшее образование, квалификация, компетентности, докторская и постдокторская подготов-
ка, исследовательская подготовка.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ НРК І ТРЕТЬОГО ЦИКЛУ НАВЧАННЯ 

УДК 378 РАшКеВИЧ Юрій михайлович, 
 доктор технічних наук, професор, 
 проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків,  
 Національний університет «Львівська політехніка»

На основі аналізу існуючих класифікацій освіти та науки України, а також нової редакції Міжнародної стандартної 
класифікації освіти пропонуються підходи до побудови нової класифікації освіти України із врахуванням запроваджен-
ня третього циклу навчання та імплементації Національної рамки кваліфікацій (НРК). Сформульовані висновки та 
рекомендації щодо реалізації системи класифікації освітянських та наукових спеціальностей на основі галузей освіти. 

Ключові слова: галузь знань, галузь освіти, галузь науки, Міжнародна стандартна класифікація освіти (МСКО), 
рівні навчання.

Постановка проблеми та її актуальність. На сьо-
годні в Україні існують дві незалежні класифікації освіти 
та науки:

• класифікація спеціальностей, за якими здійсню-
ється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах 
(ВНЗ) за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста  
і магістра [1];

• класифікація спеціальностей, за якими прово-
диться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів 
кандидата наук і доктора наук, присудження наукових 
ступенів і присвоєння вчених звань [2]. 

Перша класифікація побудована на основі галузей 
знань, друга – на основі галузей науки. Оскільки обидві 
класифікації розроблялися та використовувалися неза-
лежно, то, очевидно, вони цілком не узгоджуються між 
собою як на рівні відповідних галузей, так і на рівні окре-
мих спеціальностей. Міжнародна стандартна класифіка-
ція освіти (МСКО) [3] побудована на основі галузей освіти 
(таке ж поняття пропонується в новому проекті Закону 
України «Про вищу освіту»), перелік і назви яких, у свою 
чергу, суттєво відрізняються від українських відповідників. 

Ще одним фактором, який зумовлює актуальність 
створення нової класифікації освіти в Україні, є запро-
вадження відповідно до завдань Болонського процесу 
третього циклу навчання, що завершується здобуттям 
академічного і одночасно першого наукового ступеня 
доктора філософії. Оскільки цей ступінь здобувається 
на основі відповідної кваліфікації другого рівня навчання 
(магістра), то спеціальності другого та третього рівнів на-
вчання також повинні узгоджуватися між собою.   

Створення нового переліку галузей освіти України та 
відповідного переліку спеціальностей також є надзвичай-
но важливим в контексті імплементації НРК [4], затвер-
дженої наприкінці 2011 року, оскільки тепер для кожного 
рівня вищої освіти НРК (молодший спеціаліст, бакалавр, 
магістр, доктор філософії) на основі прийнятої системи 
опису кваліфікаційних рівнів (дескрипторів рівнів) необ-
хідно розробити відповідні описи для кожної із галузей 
освіти та кожної спеціальності підготовки фахівців.  

Мета статті: запропонувати концептуальний підхід  
щодо створення нової системи класифікації освіти  
в Україні, яка б максимально врахувала та зберегла 

Таблиця 1
Структура освітянських програм

№ з/п Група галузей Галузі Напрями Спеціальності

1. Освіта 2 9 11

2. Гуманітарні науки та мистецтво 3 20 31

3. Соціальні науки, бізнес і право 6 26 40

4. Природничі науки 3 15 78

5. Інженерія 18 47 216

6. Будівництво та архітектура 1 3 16

7. Транспорт 1 8 23

8. Геодезія та землеустрій 1 1 7

9. Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції 2 6 26

10. Техніка та енергетика аграрного виробництва 1 2 7

11. Ветеринарія 1 1 6

12. Охорона здоров’я 2 2 11

13. Соціальне забезпечення 1 1 2

14. Сфера обслуговування 1 2 4

15. Державне управління 1 1 12

16. Військові науки 1 1 1

17. Безпека 2 6 9

18. Специфічні категорії 1 0 25

Разом 48 151 525
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сучасні класифікації освіти та науки, а також узгоджу-
валася б із новою редакцією МСКО.

Виклад основного матеріалу. Існуюча система осві-
тянських програм почала складатися в першій половині 
90-х років, коли на зміну неперервним/однорівневим (те-
пер їх називають інтегрованими) програмам підготовки 
фахівців вищої освіти була запроваджена багаторівнева 
система освіти. На початку вона була 3-рівневою (бака-
лавр; спеціаліст; магістр), але невдовзі замінена 2-рівне-
вою (бакалавр; спеціаліст, магістр) системою. Підготовка 
фахівців на першому рівні ведеться за напрямами нав-
чання, на другому – за спеціальностями. При цьому нав-
чання на другому рівні ведеться лише за спеціальностями, 
які включені до даного напряму (винятком є спеціальності, 
віднесені до специфічних категорій). Класифікація напря-
мів та спеціальностей підготовки здійснюється за галузя-
ми знань, які в свою чергу об’єднуються в групи галузей. 

Таким чином, загальна класифікація освітянських про-
грам є 4-рівневою: група галузей знань – галузь знань –  
напрям підготовки – спеціальність. Сучасна класифіка-
ційна система (табл. 1) характеризується наступними 
кількісними показниками: 

• 18 груп галузей знань;
• 48 галузей знань;
• 151 напрям підготовки бакалаврів;
• 525 спеціальностей підготовки магістрів і спе-

ціалістів. 
Слід відзначити наявність суттєвих диспропорцій щодо 

співвідношення кількостей напрямів і спеціальностей за 
різними галузями. Наприклад, група галузей знань «Інже-
нерія» включає 18 галузей знань, які у свою чергу включа-
ють 47 напрямів підготовки, що дають можливість на друго-
му рівні навчатися за 216 спеціальностями. З іншого боку, 
група галузей знань «Ветеринарія» включає лише 1 га- 
лузь, яка містить 1 напрям навчання та 6 спеціальностей.

Такі диспропорції пояснюються як наявним у минуло-
му (та й сьогодні) галузевим принципом підпорядкування 
закладів вищої освіти, так і в основному збереженою до 
сьогодні радянською структурою ринку праці. Підкресли-
мо також, що із зрозумілих міркувань існуюча структура 
освітянських програм створювалася без усякого враху-
вання міжнародної класифікації освіти. 

Аналіз наведеної системи класифікації освітянських 
програм дозволяє зробити такі висновки:

• Надто велика кількість рівнів – існуюча система 
має 4 класифікаційних  рівні, що перевищує загально-
прийняті 2-3 рівні класифікації освіти.

• Відсутність логічних пропорцій.
• Відсутність цілісності – система створювалася різ-

ними відомствами без загальної координації.
• Невідповідність МСКО.
• Невідповідність ринку праці – у системі наявний 

цілий ряд спеціальностей, для яких з огляду на технологіч-
ний розвиток відповідних місць праці вже практично нема.

У свою чергу чинна система класифікації спеціальнос-
тей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття на-
укових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження 
наукових ступенів і присвоєння вчених звань творилася 
зовсім іншим відомством – Вищою атестаційною комісією.

Сучасна класифікаційна система підготовки наукових 
кадрів (таблиця 2) характеризується такими кількісними 
показниками: 

• 27 галузей науки;
• 66 груп спеціальностей;
• 498 спеціальностей. 
На відміну від класифікації освітянських програм кла-

сифікація наукових спеціальностей характеризується 
меншими диспропорціями, хоча більшість (20 із 27) галу-
зей науки включають лише по одній групі спеціальностей, 
що логічно ставить питання про можливість об’єднання 
принаймні деяких із галузей.

Особливостями структури наукових спеціальностей є:
• менша порівняно із освітянською кількість рівнів 

класифікації;
• дещо менша диспропорція між галузями;
• більша цілісність, що пояснюється створенням 

структури в межах єдиного відомства (ВАК);

• розбудована на основі неї розгалужена система 
спецрад.

Характерною особливістю структури наукових спе-
ціальностей є те, що, оскільки навчання в аспірантурі та 
докторантурі не було складовою системи вищої освіти, 
то завдання узгодження спеціальностей аспірантури із 
спеціальностями вищої освіти реально не ставилося. На-
вчаючись за певною освітянською спеціальністю, особа 
мала можливість продовжити навчання в аспірантурі, як 
правило, за однією з кількох наукових спеціальностей,  
з іншого боку – за конкретною науковою спеціальністю 
могли навчатися випускники різних освітянських про-
грам. Це не створювало жодної проблеми, допоки згідно 
із Болонським процесом навчання в аспірантурі не стало 
(а в Україні – найближчим часом стане) складовою систе-
ми вищої освіти (8-й рівень освіти за НРК).

Відразу зауважимо, що застосувати принцип узго-
дження освітянських і наукових спеціальностей на основі 
існуючого підходу узгодження програм першого та друго-
го рівнів навчання (одному напряму відповідає декілька 
спеціальностей, а кожній спеціальності відповідає лише 
один напрям підготовки) неможливо навіть з кількісних 
міркувань. На рівні бакалавр – магістр одному напряму 
відповідає близько трьох магістерських спеціальностей. 
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Таблиця 2
Структура наукових спеціальностей

№
з/п Галузь Група Спеці-

альність

1. Фізико-математичні науки 6 45

2. Хімічні науки 1 15

3. Біологічні науки 1 25

4. Геологічні науки 1 17

5. Технічні науки 21 133

6. Сільськогосподарські науки 4 22

7. Історичні науки 1 7

8. Економічні науки 1 11

9. Філософські науки 1 13

10. Філологічні науки 2 27

11. Географічні науки 1 10

12. Юридичні науки 1 12

13. Педагогічні науки 1 10

14. Медичні науки 3 54

15. Фармацевтичні науки 1 4

16. Ветеринарні науки 1 11

17. Мистецтвознавство 1 6

18. Архітектура 1 3

19. Психологічні науки 1 11

20. Військові науки 2 15

21. Національна безпека 8 18

22. Соціологічні науки 1 4

23. Політичні науки 1 5

24. Фізичне виховання та спорт 1 3

25. Державне управління 1 5

26. Культурологія 1 5

27. Соціальні комунікації 1 7

Разом  66 498
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Застосувавши цей коефіцієнт для рівня магістр – доктор 
філософії, отримаємо порядку 1500 наукових спеціаль-
ностей (при наявних 498, що саме по собі забагато). 

В усіх варіантах законопроектів «Про вищу освіту» ба-
зовим класифікаційним поняттям є «галузь освіти». Незва-
жаючи на те, що в цих законопроектах не розшифровуєть-
ся принцип створення нової класифікації освіти, сам факт 
наявності нової класифікаційної основи є дуже правиль-
ним кроком, який дозволяє вирішити вище сформульо-
вану проблему узгодження спеціальностей. А проблема  
додатково ускладнюється наявністю розвинутої системи 
відповідних організаційних та методичних структур: 

• в освіті – це університетські кафедри, науково-ме-
тодичні комісії МОН України, наявні державні стандарти 
освіти; 

• в науці – насамперед зазначена вище розгалуже-
на система спецрад.  

Очевидно, що ламати, чи навіть докорінно перебудо-
вувати ці структури нерозумно, та й недоцільно.

Тому пропонується, як варіант, наступний підхід:
• застосування єдиної 3-рівневої системи класифі-

кації – група галузей освіти – галузь освіти – спеціальність;
• базовим класифікаційним рівнем є другий рівень: 

на основі 48 галузей знань та 27 галузей науки форму-
ються близько 30–35 галузей освіти, які повністю охоплю-
ють та об’єднують наявні в існуючих класифікаціях освіти 
та науки відповідні освітянські напрями підготовки та гру-
пи наукових спеціальностей;

• недоцільним є використання існуючих перелі-
ків освітянських спеціальностей другого рівня, а також 
наукових спеціальностей. Нижнім рівнем класифікації  
є перелік спеціальностей, які відповідають існуючим  
напрямам освіти та групам наукових спеціальностей;
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Таблиця 3
Структура освіти МСКО

№ з/п Група галузей Галузі Підгалузі

1. Освіта 1 2

2. Гуманітарні науки та мистецтво 2  8

3. Соціальні науки, бізнес та право 4 12

4. Наука 4 4

5. Інженерія 3 5

6. Сільське господарство 2 2

7. Охорона здоров’я та соціальне забезпечення 2 6

8. Послуги 4 5

 Разом 22 44

Таблиця 4
Існуючі системи класифікацій освіти, науки та МСКО

Рівні класифікації Освіта Наука МСКО

4 – група галузей 18 8

3 – галузь знань/науки 48 27 22

2 – напрям/група спеціальностей 151 66 12

1 – спеціальність 525 498 4

Таблиця 5
Пропозиції щодо нової системи класифікації освіти і науки

Рівні класифікації Освіта Наука МСКО

3 – група галузей освіти 8 8

2 – галузь освіти 30–35 22

1 – спеціальність 151 66

Спеціалізації (ВНЗ)

• державні стандарти у вигляді переліку норматив-
них результатів навчання розробляються для нижніх двох 
рівнів – галузей освіти та спеціальностей. 

У процесі створення нової структури навчальних про-
грам вищої освіти на основі галузей освіти необхідно 
також максимально наблизити її до МСКО. У контексті 
класифікації навчальних програм нова редакція МСКО 
використовує 3-рівневу систему: групи галузей освіти – 
галузі освіти – підгалузі освіти (останні присутні не для 
усіх галузей). МСКО 11 (таблиця 3) характеризується  
такими кількісними показниками: 

• 8 груп галузей освіти;
• 22 галузі освіти;
• 44 підгалузі освіти (у разі, якщо галузь освіти не 

має підгалузей, то вважаємо, що ця галузь включає одну 
підгалузь).

Наведена класифікація МСКО має наступні переваги:
• більш збалансована;
• побудована на парадигмі єдності освіти та науки; 
• використовується переважною більшістю розви-

нутих країн як основа для побудови національних систем 
класифікацій освіти та науки;

• у переважній більшості випадків використовуєть-
ся як основа для побудови сучасних стандартів освіти із 
використанням компетентнісного підходу.

Тому можна рекомендувати проводити узгодження 
нової структури навчальних програм вищої освіти на най-
вищому (третьому) рівні: група галузей освіти МСКО – 
група галузей освіти системи вищої освіти України. 

Усі сформульовані вище рекомендації можна пред-
ставити за допомогою двох таблиць: зведених в одну 
таблицю існуючих сьогодні класифікацій освіти та науки  
(таблиця 4) та таблиці пропозицій щодо нової системи 
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Рашкевич Ю. м.
КЛАССИфИКАЦИя ОбРАЗОВАНИя В КОНТеКСТе ВНеДРеНИя НРК И ТРеТЬегО ЦИКЛА ОбУЧеНИя 
На основании анализа существующих классификаций образования и науки, а также новой редакции Междуна-

родной стандартной классификации образования предлагаются подходы к построению новой классификации об-
разования в Украине с учетом внедрения третьего цикла образования и Национальной рамки квалификаций (НРК). 
Сформулированы выводы и рекомендации по реализации системы классификации образовательных и научных спе-
циальностей на основе образовательных отраслей.

Ключевые слова: отрасль знаний, отрасль образования, отрасль науки, Международная стандартная классифи-
кация образования (МСКО), уровни обучения.

Rashkevuch yuriy
clASSificATion of eDucATion in The conTexT of nQf AnD ThiRD cycle of STuDy implemenTATion

On the basis of analysis of existing education classification, science classification and revised International Standard 
Classification of Education an approach to the development of a new Ukrainian educational classification, taking into account third 
cycle of education and National Qualification Framework (NQF) implementation, is proposed. Conclusions and recommendations 
concerning classification system of educational and research specialties on the basis of sectors of education are developed.

Keywords: field of knowledge, field of education, field of science, International Standard Classification of Education (ISCED) 
level of education.

Постановка проблеми та її актуальність. Рефор-
маційний характер сучасної докторської підготовки 
є віддзеркаленням викликів, які постали перед нею з 
входженням у період нового суспільства знань. Перехід 
докторської освіти на міжнародний рівень зумовлює, 
насамперед, глобалізація. 

Проблеми глобалізації та забезпечення якості док-
торської освіти обговорювалися на VI Загальних збо-
рах Європейської асоціації університетів з докторської 
освіти (EUA-CDE), які відбулися у м. Варшаві 18–19 чер- 
вня 2013 р. На найбільшому зібранні всіх зацікавле-
них сторін у галузі докторської освіти в Європі зазна-

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ 
І НАУКОВО�ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

УДК 378.22:001 РегеЙЛО Ірина Юріївна, 
 кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
 начальник науково-організаційного відділу, Президія НАПН України

На основі здійснення теоретичного аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду підготовки наукових і науково- 
педагогічних кадрів вищої кваліфікації визначено ключові проблеми, які виникли на етапі входження до Європейського 
простору вищої освіти та Європейського дослідницького простору: докторська освіта – законодавчі та нормативно-
правові ініціативи, якість та ефективність докторської підготовки, компетентнісний підхід, удосконалення наукового 
керівництва, діяльність організаційних структур – докторських шкіл і структурованих докторських програм, інституалі-
зація докторської освіти, працевлаштування осіб зі ступенем PhD, фінансування.

Ключові слова: підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, аспірантура, докторантура, 
компетентнісний підхід, наукове керівництво, докторські школи, структуровані докторські програми, кар’єра.

чалося, що структуровані докторські програми стають 
«нормою для докторської освіти», розглядалися широ-
кі можливості щодо запровадження докторських шкіл 
та нові вимоги до управління ними тощо. Учасниками 
Зборів ухвалено рішення про те, що реформування 
докторської освіти в європейських університетах від-
бувається на правильному шляху [41]. 

Саме тому заслуговує на увагу дослідження клю-
чових проблем, які постали перед вітчизняною систе-
мою підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації, та проекції кращого європейського 
досвіду для її удосконалення.

класифікацій навчальних програм вищої освіти України 
(таблиця 5).

Висновки. 1. Запропонований підхід до класифікації 
освітянських та наукових спеціальностей має такі переваги:

• дає можливість за допомогою спільних галузей 
освіти узгодити переліки освітянських та наукових спеці-
альностей при максимальному збереженні існуючих на 
сьогодні Переліків та, відповідно, освітянських і наукових 
організаційних та методичних структур;

• за концептуальними ознаками (кількість рівнів 
класифікації та базова основа класифікації – галузь осві-
ти) відповідає МСКО;

• побудовані стандарти освіти на основі компетент-
нісного підходу будуть легко порівнювальними із стандар-
тами інших країн, що сприятиме підвищенню ефектив-
ності міжнародної мобільності та визнанню за кордоном 
українських освітянських та наукових кваліфікацій.

2. Основним завданням створення нової системи кла-
сифікації освітянських і наукових спеціальностей є розро-
блення переліку галузей освіти, що вимагає максималь-
но ефективної координації зусиль усіх стейкголдерів: від-
повідних державних інституцій, академічних та наукових 
установ, науково-методичних комісій та експертних рад.

3. Дана робота повинна розпочатися якнайшвидше, 
оскільки в іншому разі є неможливою повна імплемента-
ція НРК та виконання інших важливих завдань, поклика-
них Болонським процесом та участю України у створенні 
та функціонуванні Європейського простору вищої освіти 
та науки. 

Список використаних джерел:
1. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра/ Постано-

ва Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010  р., №  787.

2. Перелік спеціальностей, за якими проводиться захист 

дисертацій на здобуття наукових ступенів кандида-

та наук і доктора наук, присудження наукових ступенів  

і присвоєння вчених звань/ Наказ Вищої атестаційної 

комісії України від 23.06.2005 р., № 377.

3. ISCED Review Concept Note. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/

ISCED_concept_note_EN.pdf 

4. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій/ Поста-

нова Кабінету Міністрів України від 23.11. 2011 р., № 1341.
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Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Науковий дискурс англомовних джерел дозволяє ви-
значити основні напрями дискусій щодо:

• методології докторської освіти (C. Beauchamp, 
M. Jazvac-Martek, L. McAlpine,);

• реформування докторської освіти в Європі (A. Bi- 
tusikova, J. Eggermont, J. Chambaz);

• зокрема в умовах «економіки знань» (U. Schrei-
terer);

• викликів і підтримки розвитку докторських про-
грам (S. Gardner);

• стану докторської освіти (R. Ehrenberg, G. Ja-
kubson, J. Groen), зокрема з педагогіки (B. Adkins);

• труднощів, з якими стикаються здобувачі ступе-
ня PhD (H. Kearns, M. Gardiner, K. Marshall).

Російські (Б. Байденко, А. Міронос, О. Грібанькова, 
І. Максимцев, О.Чіркова) і українські вчені (Л. Лобано-
ва, В. Луговий, Ж. Таланова):

• здійснюють компаративний аналіз докторської 
освіти в зарубіжних країнах та в Україні;

• обґрунтовують зміни, що відбулися в підготовці 
наукових і науково-педагогічних кадрів в контексті Бо-
лонського процесу. 

Утім тенденції та проблеми підготовки фахівців че-
рез аспірантуру і докторантуру як самостійне педаго-
гічне дослідження висвітлено недостатньо.

Мета статті. Дослідження стану підготовки наукових  
і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докто-
рантуру шляхом визначення провідних тенденцій і ключо-
вих проблем, які необхідно вирішити на шляху входження 
до Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) та Єв-
ропейського дослідницького простору (ЄДП).

Виклад основного матеріалу. Універсальним 
прагненням упродовж останніх десятиліть стала саме 
сфера дослідження, про що зазначалося в роботі ІІ Гло-
бального стратегічного форуму з докторської освіти 
(Ірландія, березень 2013 р.), оскільки у світовому това-
ристві розширено можливості для спілкування, збору 
та обміну інформацією, чого не було раніше [40]. На 
сучасному етапі на всіх континентах різко зростає чис-
ло здобувачів докторського ступеня для задоволення 
потреб сектору освіти, який постійно розширюється. 
Науково-дослідницькі установи в деяких країнах ство-
рюють мережі альянсів, спільних програм і філій, які 
все більше відокремлюючись від національних систем 
і пріоритетів, беруть участь у глобальній конкуренції за 
таланти та ресурси. Ураховуючи це, на ІІ Глобальному 
стратегічному форумі з докторських освіти було об-
ґрунтовано принципи діяльності глобального наукового 
співтовариства [40]:

• По-перше, висока якість досліджень як мета 
світового наукового співтовариством і необхідна умова 
докторської освіти. Університети повинні гарантувати 
розвиток науково-дослідного потенціалу за рахунок 
інвестицій, інфраструктури, співпраці, щоб досягти 
критичної маси досліджень, необхідних для надання 
докторської освіти. 

• По-друге, дослідження будуть по-справжньому 
глобальними, якщо широка участь докторантів з інсти-
туцій різних країн і доступність будуть пріоритетами. 
Тобто університети повинні брати участь у всебічній 
співпраці з різними партнерами для забезпечення мак-
симально широкої участі докторантів з установ різних 
країн світу.

• По-третє, з метою забезпечення якості дослі-
джень, активної участі докторантів і доступності, універ-
ситети повинні брати участь у співпраці для загального 
розвитку, ураховуючи глобальні та місцеві потреби. 

• По-четверте, співпраця вимагає спільного ро-
зуміння основоположних принципів, таких як етика на-
укових досліджень, якість в організації науково-дослід-
ницької підготовки і відповідне інституційне управління.

Для кращого розуміння особливостей розвитку 
докторської освіти в Україні варто закцентувати увагу 
на проблемах, з якими стикаються західноєвропейські 
та вітчизняні університети як організатори, так і здобу-
вачі ступеня PhD. 

Перша група проблем лежить у площині «док-
торська освіта – законодавчі та нормативно-правові 
ініціативи». Ідея інтеграції докторської освіти як мети  
і результату європейської освіти на початку ХХІ століт-
тя знайшла відображення у всіх нормативних і методо-
логічних напрацюваннях у цій сфері. У рамках Болон-
ського процесу на Берлінській конференції міністрів  
вищої освіти Європи (2003 р.) затверджено Програму 
дій до 2005 р. і докторську освіту було проголошено 
третім циклом навчання для встановлення близьких 
зв’язків між ЄДП (European Research Area, ERA) та 
ЄПВО (European Higher Education Area, EHEA) [17].

Визначальний характер докторських програм об-
ґрунтовано в десяти базових принципах, відомих як 
«Зальцбург І» (2005 р.), а також відповідні рішення при-
йнято:

• у Лондонському комюніке міністрів вищої освіти 
(травень, 2007 р.);

• на Болонському семінарі в Гельсінкі (2008 р.) 
«Ступінь третього циклу: компетентності і кар’єра до-
слідників»;

• проектах «Докторські програми» Європейської 
асоціації університетів (European University Association, 
EUA) 2004–2005 рр. 

Про підвищення якості докторської освіти та її кон-
курентоздатності наголошувалося:

• у рекомендаціях форуму “Зальцбург ІІ” (2010 р.);
• на щорічних зборах Європейської асоціації уні-

верситетів з докторської освіти;
• на ІІ Глобальному стратегічному форумі з док-

торської освіти (Ірландія, березень 2013 р.);
• на зустрічах Європейської асоціації забезпечен-

ня якості вищої освіти (European Association for Quality 
Assurance in Higher Education, ENQA) спільно з Євро-
пейським союзом студентів (European Students’ Union, 
ESU, раніше відомий як ESIB), Європейською асоціаці-
єю університетів (EUA) і Європейською асоціацією за-
кладів вищої освіти (European Association of Institutions in 
Higher Education, EURASHE), нині відомих як група Є4.

В Україні на етапі входження в ЄПВО та ЄДП  
особливо актуальним є ухвалення Закону України 
«Про вищу освіту» в новій редакції, що передбачено на  
2013 рік відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 4 вересня 2013 р. № 686-р з метою реалізації 
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на пері-
од до 2021 року, схваленої Указом Президента України 
від 25 червня 2013 р. № 344 [12]. Вагомою складовою 
вищої освіти є підготовка наукових і науково-педагогіч-
них кадрів вищої кваліфікації, діяльність якої необхідно 
регламентувати комплексно, з одночасним внесенням 
відповідних змін і доповнень у закони України «Про осві-
ту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» та 
включення її до третього циклу вищої освіти.

Другу ключову, на нашу думку, групу проблем 
підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів че-
рез аспірантуру та докторантуру становить «якість та 
ефективність докторської освіти». У цілому якість ви-
щої освіти (Quality in Higher Education) – це характерис-
тика вищої освіти, що відображає відповідність резуль-
татів навчання, освітніх процесів та інституційних умов 
актуальним цілям розвитку особи і суспільства. З ме-
тою забезпечення якості вищої освіти розроблено Рам-
ку кваліфікацій ЄПВО (2005 р.), Європейські стандарти 
і рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти 
(2005 р.), утворено Європейську асоціацію забезпечен-
ня якості вищої освіти (2004 р.) та Європейський реєстр 
забезпечення якості вищої освіти (2008 р.) [9, с. 66].

На винятковій важливості забезпечення якості док-
торської освіти наголошується в десяти базових Заль-
цбурзьких принципах [18] та Комюніке міністрів ЄПВО, 
підписаного в Бухаресті 26–27 квітня 2012 р. [33]. Зо-
крема, зазначено, що основним компонентом підготов-
ки докторів наук є розвиток знань через оригінальні до-
слідження, успішне виконання яких може бути за умови 
якісної докторської освіти. 

Прагнення розгорнути якість освіти і, зокрема доктор-
ської, у площину стратегічної парадигми із залученням  
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всіх учасників процесу мотивувало учасників проекту 
QAHECA «Процеси забезпечення якості та змін у ви-
щій освіті», ініційованого EUA, до обґрунтування відпо-
відних рекомендацій [30]:

• По-перше, забезпечення якості має бути контек-
стно-залежним і, отже, індивідуалізованим. При розро-
бленні процесів забезпечення якості ВНЗ і акредитаційні  
агенції повинні враховувати характеристики дисциплін 
(освітніх програм), історію, організаційну культуру за-
кладу освіти, а також національні особливості. 

• По-друге, процес забезпечення якості – як зов-
нішній, так і внутрішній – має бути спрямований на під-
вищення здатності закладу освіти до змін для кращого 
досягнення стратегічних цілей. Тож, навчальним закла-
дам і акредитаційним агенціям рекомендовано взяти 
на себе зобов’язання щодо застосування еволюційного 
підходу в забезпеченні якості. 

• По-третє, забезпечення якості має бути інклю-
зивним. Ключовим чинником успіху є залучення до 
цього процесу всього інституційного співтовариства, 
а не тільки агенції. Цей підхід стосується, наприклад, 
стратегічного планування, розвитку освіти і підвищен-
ня кваліфікації персоналу в рамках забезпечення її 
якості. 

• По-четверте, спільна діяльність ВНЗ і агенцій 
має бути спрямована на розкриття творчого потенці-
алу ключових суб’єктів у процесі забезпечення якості. 
До процесу забезпечення якості рекомендовано більш 
ефективне залучення студентів. 

• По-п’яте, необхідною умовою ефективного за-
безпечення якості, яке розширює креативність, є співп-
раця між ВНЗ та агентствами. Це партнерство формує  
простір і довіру до критичної саморефлексії, що є необ-
хідною умовою для створення чогось нового. 

• По-шосте, системи забезпечення якості пови-
нні давати право ВНЗ на ризик і помилки, тобто роз-
вивати в колективах здатність ідентифікувати промахи 
і знімати страхи ризиків. Зовнішнє забезпечення якості 
спрямовується  на перевірку здатності ВНЗ реагувати 
на неправильні обставини, а не на застосування санк-
цій за випадкові невдачі. 

• По-сьоме, обмін досвідом щодо забезпечення 
якості передбачає створення платформ для горизон-
тального і вертикального діалогу на різних рівнях: у 
закладі освіти – між відділами, в межах однієї країни –  
між ВНЗ, на європейському рівні – між двома ВНЗ 
тощо. У процесі діалогу не слід забувати, що, пере-
ймаючи чужий досвід, хороший чи поганий, ніколи не 
варто просто копіювати успішні практики, і необхідно 
здійснювати критичний аналіз їх складових, які можуть 
бути застосовані в контексті свого закладу освіти. 

Ураховуючи це, постає питання щодо з’ясування 
критеріїв якісної докторської освіти, контролю та меха-
нізму її реалізації. На європейському рівні вони розро-
бляються із залученням до роботи як самих навчаль-
них закладів, так і агентств з контролю якості та урядів. 
Так, EUA оцінює якість PhD-програм за чотирма група-
ми параметрів: 

• внутрішнім (характеризує рівень відповідаль-
ності перед організацією);

• інституціональним (відповідність стратегії уні-
верситету і необхідним змінам);

• модернізації (модернізація з метою вдоскона-
лення знань, а не отримання статусу);

• культура якості [25]. 
Параметри, які піддаються оцінці, можна також роз-

ділити на дві групи: інституційні та внутрішні. 
Наприклад, у Франції докторські школи перебува-

ють під міністерським та університетським контролем 
та атестуються кожні 4 роки, їхня діяльність перевіря-
ється кожних два роки. Дослідницькі групи, незалежно 
від їхньої належності до університетів, дослідницьких 
інститутів або компаній, які бажають керувати докто-
рантами, можуть бути долучені лише до однієї доктор-
ської школи. Вони мають бути позитивно оцінені націо-
нальною кваліфікаційною радою і визнані як групи з 
високою національною чи міжнародною репутацією [4].

У Швеції докторська освіта оцінюється кожні шість 
років Національною агенцією з вищої освіти [25]. У Ні-
дерландах фінансування докторських шкіл залежить 
від якості докторської освіти: за кожного підготовлено-
го доктора університети отримують додаткове фінан-
сування. В Іспанії докторські програми оцінюються що-
річно комісією університету. Крім того, існує зовнішня 
оцінка докторських програм, що необхідно для отри-
мання державного фінансування. Італія лише недавно 
запровадила певні механізми якості докторської осві-
ти. У Румунії всі доктори наук повинні бути затверджені 
Національною радою. У Росії всі процедури акредита-
ції, ліцензування та сертифікації здійснюються феде-
ральними органами. Незважаючи на те що всі країни 
мають попереджуючий контроль або механізми по-
дальшого забезпечення якості на місцях, оптимальна 
модель визначення якості не розроблена [25]. Загалом 
контроль якості спрямований, з одного боку, на де-
монстрацію підзвітності ВНЗ для зацікавлених сторін,  
з другого – безпосередньо на підвищення якості ви-
щої освіти третього циклу. У цілому підтримуємо думку  
І. В. Лугового і Ж. Таланової про те, що в Україні від-
повідні показники і критерії якісної підготовки фахівців 
вищої кваліфікації мають бути закладені в ліцензійні та 
акредитаційні вимоги, у розрахунки вартості підготовки 
фахівців, а також у положення про надання закладам 
статусу національного або дослідницького [7, с. 23].

Для здійснення різнобічного аналізу необхідно 
з’ясувати розуміння сутності поняття термінів «якість» 
та «ефективність» у вітчизняному освітньо-науковому 
просторі. Загальновідомо, що в економічній теорії ме-
неджменту існує два основних взаємодоповнюючих 
підходи до визначення якості, зокрема, через відпо-
відність певним стандартам і задоволення запитів спо-
живачів. З одного боку, споживач висуває необхідні 
вимоги, які є провідними в стосунках «виробник – спо-
живач», з другого – саме споживач і здійснює функ-
цію оцінювання та підтвердження якості [3, с. 6]. Щодо 
освітніх процесів, поняття «якість» та «ефективність» 
вживаються залежно від того, що є предметом дослі-
дження – процес передачі систематизованих знань  
і навичок чи результат цього процесу [3, с. 7].

Оскільки підготовка наукових і науково-педагогічних 
кадрів вищої кваліфікації в Україні належить до післяди-
пломної (вищої) освіти і не включена до третього циклу 
вищої освіти, у Положенні про підготовку науково-педа-
гогічних і наукових кадрів (далі – Положення), затвер-
дженому постановою Кабінету Міністрів України від  
1 березня 1999 р. № 309, яке регламентує цей процес, 
визначення терміну «якість» навчання в аспірантурі та пе-
ребування в докторантурі відсутнє [10]. Якість згадується 
лише в частині повноважень ВНЗ (наукової установи), 
який зобов’язується забезпечити якісну наукову підготов-
ку аспіранта (докторанта) згідно з програмою та індиві-
дуальним планом, і наукового керівника (консультанта), 
який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне 
виконання аспірантом (докторантом) дисертації. 

Стосовно ефективності, то це характеристика якого-
небудь об’єкта, процесу, виду діяльності, що відображає 
суспільну користь, позитивність та інші позитивні якості; 
економічна ефективність оцінюється співвідношенням 
отриманого ефекту та всієї суми витрат [5, с. 358]. Від-
дзеркалюючи наведене визначення в площину освітньо-
наукової системи – підготовку наукових і науково-педа-
гогічних кадрів вищої кваліфікації, ефективністю аспі-
рантури і докторантури в Україні нині вважається частка 
аспірантів та докторантів, які захистили дисертації у 
визначений згідно із законодавством термін. У наведе-
ному Положенні опосередковано йдеться про ефектив-
ність підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів: 
аспіранти і докторанти зобов’язані у встановлений тер-
мін – до закінчення навчання – захистити дисертацію 
або подати її до спеціалізованої вченої ради [10].

Так, у 2011 р. в Україні:
• з аспірантури було випущено 8578 осіб, з них 

2079 осіб закінчили навчання із захистом дисертації, 
що становить 24,2% [8, с.16];
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• зокрема, ВНЗ закінчили 7271 особа, з-поміж 
них 1928 осіб (26,5%) – із захистом дисертації;

• у наукових установах – 1307 осіб, серед яких 
151 особа (11,6%) – із захистом дисертації;

• випуск із докторантури становив 491 особа, 
у тому числі 126 (25,7%) осіб із своєчасним захистом 
дисертації, а саме: 

� у ВНЗ випущено 396 осіб, з них 115 осіб (29,0%) –  
із захистом дисертації; 

� у наукових установах – 95 докторантів, 11 (12,6%)  
з яких закінчили підготовку успішно [8, с.21]. 

Отже, наведені показники ефективності в аспіран-
турі (24,2%) та докторантурі (25,7%) свідчать про необ-
хідність пріоритетної уваги вчених в Україні до обґрун-
тування якості та ефективності навчання в аспірантурі 
та перебування в докторантурі і запровадження транс-
формаційних змін щодо забезпечення якості підготов-
ки фахівців вищої кваліфікації.

Визначальну та вирішальну роль в оцінюванні якос-
ті докторської освіти відіграють навчальні результати 
(результати освіти), що дає підстави для виокремлення 
третьої групи проблем «докторська освіта – компетент-
нісний підхід».

У порівнянні з недавнім минулим, як зазначає  
Ф. Альтбах, суттєво змінилося соціальне обличчя су-
часного аспіранта [15]. Раніше до аспірантури вступала 
людина, яка прагнула пов’язати своє майбутнє з нау-
кою чи викладанням. Нині в аспірантурі набагато біль-
ше тих, для кого цей рівень освіти означає залучення 
до професійного наукового знання, оволодіння дослід-
ницькими й аналітичними навичками, що відкривають 
шлях в інших секторах економіки та суспільного жит-
тя (промисловість, управління, юридичні та фінансові 
сфери і т.д.). Ця тенденція детермінує зміни у результа-
тах докторської освіти, а також критерії підготовленості 
здобувача докторського ступеня до професійної діяль-
ності у різних сферах, керуючись принципом «підготов-
ка на базі досліджень, але не тільки для дослідницької 
діяльності» [15, с.6]. 

Відповідно до Європейської рамки кваліфікацій ре-
зультатами навчання на докторському рівні є знання у 
найбільш розвинених граничних областях дослідження 
в міждисциплінарній сфері, а також найбільш розвинені 
та спеціалізовані навички і методи, включаючи синтез 
та оцінку, необхідні для вирішення критичних проблем 
у дослідженні та/або нововведення, і дозволяють пере-
глядати існуюче знання або професійну практику [26].

Згідно з «Дублінськими дескрипторами» (2005 р.) 
здобувач ступеня PhD зобов’язаний: 

• продемонструвати системне розуміння своєї 
галузі знань і предмета дослідження, створити проект, 
реалізувати його, адаптувати реальний процес дослі-
дження до сучасних академічних вимог; 

• шляхом проведення оригінального досліджен-
ня здійснити певний внесок у розширення своєї галузі 
знань, опублікувати отримані результати в національ-
них та міжнародних наукових виданнях; 

• бути здатним до критичного аналізу, оцінки та 
синтезу нових і складних ідей; 

• спілкуватися з колегами, з академічним і про-
фесійним співтовариством у своїй галузі знань. 

У цілому він має бути перспективним з дослід- 
ницької та професійної точки зору для технологічного, 
соціального та культурного розвитку знань суспіль-
ства [16].

Сучасний дослідник для успішної наукової кар’єри 
повинен володіти професійними знаннями та нави-
чками не лише у своїй вузькій предметній області, але 
й в суміжних галузях наукового знання (міждисциплі-
нарність підготовки), володіти навичками «командної 
гри», розуміти принципи і методи трансферу знань, 
комерціалізації результатів досліджень і розробок. Крім 
того, слід мати на увазі, що докторська освіта у суспіль-
стві знань спрямована не тільки на відтворення кадрів  
для вищої школи та дослідницького сектору, а й на 
підготовку лідерів для наукоємних галузей економі-
ки, бізнесу, сфери послуг, політики [21]. Тому поряд  

з навичками, необхідними для успішної роботи в умо-
вах академічного середовища, сучасна європейська 
докторантура прагне дати своїм випускникам досить 
широкий спектр так званих професійних навичок 
(transferable skills), під якими розуміються загальні, уні-
версальні компетентності, щоб забезпечити успішну 
професійну кар’єру в різних галузях інтелектуальної  
діяльності [38]. 

Ж. Еггермонт виділяє п'ять груп загальних компе-
тентностей здобувачів ступеня Ph.D: культура взаємин; 
інтелектуальні вміння; особиста ефективність; керів-
ництво та управління змінами; академічні та технічні  
навички [27]. 

Заслуговують на увагу визначені універсальні ком-
петентності молодих учених за матеріалами семінару з 
організації докторських програм: навички проведення 
досліджень (аналіз та інтерпретація даних); креативне 
мислення (вироблення стратегій, використання і управ-
ління ресурсами, оцінка); управління дослідженнями; 
навички комунікації та міжособистісного спілкування 
(включаючи навички презентації); встановлення діло-
вих контактів і робота в команді; управління власним 
професійним зростанням; письмова мова; навички ви-
кладання; швидкочитання; виступ у засобах масової 
інформації і перед публікою [28]. На думку Ж. Чембаза, 
докторські програми повинні забезпечувати розвиток 
креативних здібностей, критичного мислення та інте-
лектуальної незалежності здобувача. Ці якості трену-
ються, насамперед, у процесі наукових досліджень [21]. 
Отже, визначення компетентностей для третього циклу 
вищої освіти в Україні є наступним завданням на шляху 
входження в ЄПВО та ЄДП.

Розгляд проблеми ефективності та якості дисерта-
ційних досліджень, запровадження компетентнісного 
підходу послужило точкою відліку для обґрунтування 
нових теоретичних підходів у провадженні наукового 
керівництва докторськими програмами (supervision 
doctoral studies), що становить четверту групу проблем.

Нагадаємо, що в країнах ЄС наприкінці ХХ – почат-
ку ХХІ ст. наукове керівництво відбувалося в площині 
традиційного нагляду: керівник – докторант, де здобу-
вач мав лише одного керівника. Відмінності у способі 
наукового керівництва зумовлювалися предметом 
докторського дослідження: науковий керівник у галузі 
точних наук (або математики) звичайно пильно стежив 
за дослідницькою роботою докторанта, зустрічався з 
ним щотижня або навіть щоденно. Натомість керівник 
із суспільних чи гуманітарних наук діяв інакше, і зустрічі 
з докторантом відбувалися рідше (двічі на рік, щорічно, 
або навіть раз за весь період докторантури) [14].

Однак коли офіційно докторські програми були ін-
тегровані в Болонський процес (Берлін, 2003 р.), роз-
почалося і реформування наукового керівництва. Так, 
відповідно до десяти базових принципів «Зальцбург І» 
(2005 р.) обов’язковою вважалася наявність прозорої 
договірної системи щодо здійснення наукового керів-
ництва та оцінювання, а також спільної відповідаль-
ності здобувачів, їх керівників і навчального закладу, 
де учасники процесу (і наставники, і учні) є партнера-
ми в рамках якісних дослідницьких груп [19]. Про уза-
гальнення кращого досвіду керівництва докторськими 
програмами та його обмін між ВНЗ з метою зміцнення 
наукового потенціалу і підвищення якості докторської 
освіти та її конкурентоздатності прийнято рішення в 
Лондонському комюніке міністрів вищої освіти (тра-
вень, 2007 р.) [22] та Болонському семінарі в Гельсін-
кі (2008 р.) «Ступінь третього циклу: компетентності  
і кар’єра дослідників» [14].

Новий виток у реалізації наукового керівництва 
докторськими програмами пов’язаний із принципами, 
обґрунтованими в положеннях форуму «Зальцбург ІІ» 
(2010 р.). Запропоновано новий підхід в інституційній 
політиці докторської підготовки, який ґрунтується на 
дослідницькій стратегії і чітко окресленій збалансова-
ній відповідальності сторін: докторант – науковий керів-
ник – навчальний заклад. Наукове керівництво визна-
чено як ключове і повинно бути колективною роботою 
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з чітко визначеними обов’язками головного керівника, 
контролюючого органу, докторанта, докторської шко-
ли, науково-дослідної групи та установи [37].

Прикладами такого підходу є забезпечення під-
готовки докторських програм в університеті Лідса та 
інших університетах Великої Британії, де кожний док-
торант має, як мінімум, одного наукового керівника, 
який є членом цілої групи керівників наукової роботи 
[36]. У виконанні науково-експериментальної теми ко-
мандний підхід є природним, але у докторанта завжди 
має бути чітко визначений консультант. Зокрема док-
торант може мати керівника і співкерівника, або керів-
ника і радника, який, можливо, не матиме спеціалізо-
ваних знань, потрібних саме для цих досліджень, але 
він буде спроможний підказати необхідне в усіх інших 
аспектах підготовки докторанта. Заклади призначають 
керівників, які мають необхідні навички і предметні зна-
ння, що дозволяє їм ефективно підтримувати та заохо-
чувати докторантів, а також стежити за їхнім науковим 
становленням. Університети відповідають за те, щоб 
обов’язки наукових керівників були доведені до відома 
всіх докторантів та керівників у формі письмових на-
станов. 

Про позитивний досвід здійснення наукового керів-
ництва в університеті Лідса (Велика Британія) підкрес-
люється в «Докторських програмах» Європейської 
асоціації університетів (European University Association) 
і наголошується на доцільності проведення спільного 
нагляду як способу підвищення прозорості й ефектив-
ності підготовки докторських програм [29].

У діяльності такої наглядової команди привертають 
увагу переваги, а саме: 

• докторант має доступ до багатьох консуль- 
тантів; 

• молоді керівники можуть спостерігати практику 
нагляду і набувати свого досвіду;

• у разі відсутності керівника докторант не буде 
позбавлений систематичного консультування; 

• проблеми дисертаційного дослідження можуть 
обговорюватися з різних поглядів, що посилюватиме 
креативність докторанта; 

• головний науковий керівник може делегувати 
деякі свої функції іншим консультантам; 

• простежується зменшення ризику щодо про-
блемного спілкування між докторантом і керівником; 

• робота кожного з членів наглядової команди 
підвищує власні дослідження, а також глобальна кон-
куренція для докторантів щодо залучення кращих ке-
рівників;

• систематичне підвищення фахового рівня на-
укових керівників і готовність оволодівати новими зна-
ннями відповідно до умов на ринку праці [36].

Оскільки підготовка дисертаційної роботи вимагає 
часу, індивідуальних зусиль і мотивації молодих до-
слідників, стає очевидним, що спільний менеджмент –  
запорука успіху якісної докторської підготовки. Саме 
тому під час реєстрування докторської програми док-
торант, науковий керівник, голова дослідницької групи 
і директор докторської школи підписують угоду. Водно-
час у більшості країн Європи головним керівником ро-
боти може були лише досвідчений учений, котрий має 
«габілітацію» і право залучати до цього співкерівника. 
В європейських університетах також прийнято рішення,  
що наукові керівники, які вперше готують докторантів, 
повинні прослухати певний курс семінарів-тренінгів, 
організованих загальноуніверситетським відділом PhD 
програм. У цьому відділі керівники можуть постійно 
отримувати належну методичну та методологічну кон-
сультацію [24].

У нашому суспільстві не прийнято обговорювати 
методи, стиль, досвід наукового керівництва аспіран-
тами і докторантами, однак недооцінювати їх не вар-
то. Аналізуючи питання про стан здійснення наукового 
керівництва, слід зазначити, що в Положенні перед-
бачено вимоги до наукового керівника, згідно з яки-
ми останні призначаються за рішенням вченої ради,  
як правило, з числа докторів наук і, як виняток,  

кандидатів наук; визначено обов’язки наукового керів-
ника: здійснення керівництва роботою над дисертаці-
єю, погодження індивідуального плану здобувача та 
контроль за його виконанням, проведення атестації, 
особиста відповідальність за якісне написання дисер-
тації; врегульовано загальну кількість осіб, прикріпле-
них до наукового керівництва, зокрема, для доктора 
наук – не більше 5 аспірантів і докторантів одночасно, 
кандидата наук – не більше 3 осіб; встановлено що-
річне навантаження у кількості 50 годин на аспіранта 
або докторанта [10]. Крім того, у Положенні зазначені 
обов’язки вчених рад ВНЗ і наукових установ щодо 
затвердження тем аспірантів і докторантів не пізніше 
тримісячного терміну після їх зарахування та перегля-
ду складу наукових керівників і усунення осіб, які не за-
безпечують своєчасної та якісної підготовки аспірантів  
або докторантів.

Однак, розглядаючи зазначену проблему з точ-
ки зору ефективності дисертаційних досліджень, без 
сумніву, наукове керівництво у вітчизняній системі під-
готовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації реалізовано ще далеко не повністю і його 
реалізація потребує нового переосмислення.

Реформування докторської освіти в країнах ЄС по-
силило роботу докторських шкіл і становлення структу-
рованих докторських програм, що дозволяє стверджу-
вати про наявність п’ятої групи проблем «докторська 
підготовка – діяльність організаційних структур».

Докторська школа – основний структурний під-
розділ університетів, інших провідних закладів вищої 
освіти/вищих навчальних закладів, що забезпечує ре-
алізацію програм докторської освіти (підготовки) від-
повідно до рівневої (циклової) організації вищої освіти  
[9, с. 21]. Зазвичай такі школи створюються в руслі прі-
оритетних для університету напрямків з метою забез-
печення гранично тісної «прив’язки» наукової молоді 
до дослідницьких колективів. Нині в Європі близько 
50% університетів мають дослідницькі школи для під-
готовки PhD студентів [42].  

Пріоритетними завданнями дослідницьких шкіл є: 
• організаційна та фінансова підтримка дисерта-

ційних досліджень; 
• набуття аспірантами статусу наукового або на-

уково-педагогічного працівника;
• організація структурованої підготовки аспіран-

тів до майбутньої професійної діяльності за індивіду-
альними планами і програмами; 

• забезпечення академічної мобільності молодих 
учених [1, с.13]. 

Наприклад, докторська освіта у Великій Британії 
здебільшого координується на інституційному рівні че-
рез діяльність аспірантур (докторських шкіл), які контр-
олюють виконання своїх програм та забезпечують роз-
робку стратегій, а також правил і керівних принципів 
для забезпечення її якості [31].

Докторська дослідницька школа може бути у струк-
турі університету або міжуніверситетською структурою. 
Вона організовується з конкретних дисциплін (доктор-
ська школа з економічної соціології); з дисциплінарних 
або міждисциплінарних дослідницьких тем чи в рамках 
науково-дослідної групи, мережі або проекту. Остан-
ня модель здебільшого реалізується в рамках одного 
університету (Фінляндія, Норвегія, Данія і Нідерланди) 
та на засадах тісного співробітництва з декількома уні-
верситетами (Франція) [13]. Докторські школи можуть 
бути монодисциплінарні та мультидисциплінарні, керо-
ваними централізовано (Фінляндія та Франція), а також 
у кооперації з науково-дослідними інститутами або 
консолідованими організаціями (Товариство наукових 
досліджень імені Макса Планка у Німеччині) [13]. 

Адміністрація докторської школи несе відповідаль-
ність за забезпечення ефективного управління, фінан-
сування, розроблення стратегії, політики, стандартів  
і процедур (у т.ч. реєстрації, відбору, прийому, контр-
олю якості і т.д.), що полегшує співпрацю між учасника-
ми процесу докторської освіти й іншими зацікавленими 
сторонами, та створення сприятливого міжнародного 
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середовища докторських досліджень [34]. Завданням 
виконавчого комітету докторської школи, куди входять 
академіки, інші провідні вчені та зацікавлені сторони, 
є розроблення заходів щодо забезпечення якості (зо-
крема запобігання плагіату) у навчанні та наукових до-
слідженнях, проведення моніторингу, призначення та 
професійний розвиток наукових керівників, опонентів 
для захисту дисертації тощо [34].

Учасниками Міжнародного тематичного семінару 
«Організація та профіль докторської підготовки», що 
відбувся 11–12 березня 2013 р. в Університеті Свято-
го Духу м. Каслік (Ліван), прийнято висновок про те, 
що немає єдиної європейської моделі докторантури  
і єдиної структури докторантури [34]. Незважаючи не 
це, необхідно захищати різноманітність цих моделей  
у європейських країнах і зменшити надмірне їх регулю-
вання. Зокрема визначено три типові моделі доктор-
ської школи: 

• школа університету охоплює один або декілька 
факультетів і пропонує докторські програми в рамках 
одніє або більше предметних галузей; 

• школа університету забезпечує підтримку всіх 
докторських програм в університеті, так звана «модель 
парасольки» [20, с.14]; 

• віртуальна школа створюється двома або біль-
ше університетами для здійснення докторських про-
грам [34].

Відтак основним напрямком організаційних інно-
вацій у підготовці дослідників у першій чверті XXI сто-
ліття є структуризація аспірантських програм. Освітні 
(у т.ч. докторські) програми – це узгоджена сукупність 
освітніх компонентів (навчальних дисциплін, модулів, 
практик тощо), яка визнана необхідною для прису-
дження кваліфікації та описана результатами навчан-
ня в термінах компетентностей [9, с. 46]. Крім того, під 
докторською програмою розуміють академічне співто-
вариство (кафедр, факультетів), яке відповідає за про-
ектування докторських програм з метою вирішення но-
вих завдань, створення сприятливого середовища для 
проведення досліджень, забезпечення професійного 
розвитку докторантів, якості, моніторингу, нагляду, від-
бору, представлення і захисту дисертації та вирішення 
питання щодо працевлаштування докторантів [34].

Сучасні програми підготовки аспірантів за ступе-
нем їх структурованості можна класифікувати таким 
чином: 

• традиційна модель «класичного ремісництва 
(учнівства)» – індивідуальні програми без чітко струк-
турованої освітньої компоненти, засновані на співпраці 
наукового керівника та аспіранта; 

• а також структуровані програми з двома ком-
понентами – дослідним (підготовка дисертації) і освіт-
нім (обов’язкові, елективні та факультативні курси та  
модулі). 

Тоді як традиційна модель навчання спирається 
на особисті відносини між докторантом і керівником, 
структурована модель програми є більше регульова-
ною і стандартизованою.

Утім найбільш розгорнуто розглянути особливос-
ті структурування докторських програм доцільно за 
матеріалами семінару, підготовленими учасниками 
проекту з дослідження докторської освіти за сприяння 
Європейської асоціації університетів для чергової (Лон-
донської) зустрічі міністрів ЄПВО [23]. Систематизуючи 
різні погляди щодо теорії та практики формування про-
грам, учені визначили такі пріоритетні вимоги:

• збалансована відповідальність сторін (аспірант –  
науковий керівник – університет – підприємство- 
партнер); 

• забезпечення критичної маси та критичної різ-
номанітності дослідницького навколишнього середо-
вища; 

• інтеграція освітніх і дослідницьких інтересів: 
• спрямована дослідницька підготовка та наяв-

ність обов’язкових і елективних освітніх курсів; 
• наявність ефективної системи контролю якості 

програми та підготовки дисертаційних робіт; 

• формування «перенесення» (transferable) на-
вичок – загальнопрофесійних, соціальних і культурних 
компетентностей для роботи в наукоємному професійно-
му середовищі всередині або поза академічної сфери.

В Україні функцію докторських шкіл частково ви-
конують відділи аспірантури і докторантури, до компе-
тенції яких належить лише організаційне забезпечен-
ня підготовки молодих учених на кшталт проведення 
вступних і кандидатських іспитів, семінарів, подання 
звітності тощо. Однак неоднозначно трактується назва 
структурного підрозділу «аспірантура і докторантура». 
У Положенні вживається термін «завідуючий аспіран-
турою» без слова «докторантура» і чіткого визначення 
підрозділу: чи це відділ, чи сектор, чи центр тощо [10]. 
Водночас відділ аспірантури (і докторантури) як струк-
турний підрозділ у науковій установі можна запрова-
джувати за умови наявності не менше 50 аспірантів  
і докторантів. Таке нормативне положення ще діє від-
повідно до Постанови ЦК КПРС, РМ СРСР і ВЦРПС 
СРСР «Умови праці» від 24 грудня 1976 р. №1057, яку 
в незалежній Україні до сьогодні не скасовано.

Щодо структурованості докторських програм слід 
зазначити, що в Україні функціонує традиційна мо-
дель – індивідуальні програми без чітко структурованої 
освітньої компоненти, яку необхідно запровадити як 
наступний крок після ухвалення Закону України «Про 
вищу освіту» в новій редакції, згідно з яким підготовка 
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфі-
кації становитиме третій цикл вищої освіти.

Вирішення питань докторських шкіл та структу-
рованості докторських програм вплинуло на культуру 
управління структурою докторантури, що дає підстави 
для виокремлення шостої групи проблем «інституалі-
зація докторської освіти».

Інституалізація докторської освіти – це визначення 
і прийняття загальноєвропейських і національних (дер-
жавних) керівних принципів, правил, інструкцій, а також 
тих, що стосуються менеджменту якості аспірантських 
програм, процедури прийому, проведення іспитів, на-
укового керівництва, захисту атестаційних робіт. Інсти-
туціоналізація докторських шкіл забезпечує необхідні 
умови для підвищення наукового рівня проведених 
досліджень і встановлення єдиних вимог до процесу  
і якості підготовки аспірантів, розвитку наукових кому-
нікацій, вдосконалення управління якістю, забезпечен-
ня фінансування досліджень [2]. 

У цілому в європейських університетах існують дві 
моделі управління докторською освітою. Перша перед-
бачає наявність організаційної структури на національ-
ному рівні, друга – управління, залежне більшою мірою 
від рівня автономності університетів і меншою мірою 
від національного уряду. У більшості країн – 33 міні- 
стерства, володіють юрисдикцією по відношенню до 
освіти й науки, несуть відповідальність за доктор-
ську освіту. Зокрема у Швейцарії контроль здійснює 
Конференція ректорів, у Великої Британії і Шотландії 
управління докторською освітою здійснює Міністер-
ство освіти і Наукові ради з фінансування вищої освіти 
і наукових досліджень, у Бельгії – Валлонії відповідаль-
ність за докторську освіту покладено на Міністерство 
французької громади і Національний фонд наукових 
досліджень [23, c. 25].

Прикладом інституційного підходу до організації 
підготовки аспірантів є Університет Бергена (Норвегія), 
в якому на додаток до загальнонаціональних вимог 
уведено єдині для всіх факультетів інструкції, що нор-
мативно закріплюють всі аспекти діяльності системи 
підготовки аспірантів [6]. Кодекс правил, що визначає 
права і обов’язки всіх учасників процесу підготовки 
PhD, а також принципи академічного керівництва і всі 
необхідні інструкції та процедури, розроблено, напри-
клад, в Університетському коледжі Лондона [6].

Заслуговує на увагу стратегічне управління док-
торською підготовкою, яке на інституційному рівні має 
відмінні потреби і необхідні різні підходи до щоден- 
ного управління докторськими програмами та здій-
снення відповідного його моніторингу. Так, наприклад,  
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моніторинг розвитку може бути розділений на моніто-
ринг наукового розвитку окремих здобувачів доктор-
ського ступеня і на загальні тенденції закладу вищої 
освіти в цілому та їх співвідношення до стратегічних 
цілей [20]. Тобто в першому випадку передбачається 
управління докторськими програмами, в другому –  
докторськими школами, а також використання вза-
ємодоповнюючих і контекстно-залежних методів для 
моніторингу та показників ефективності, оглядів і екс-
пертного оцінювання докторської освіти.

В Україні відповідно до Положення науково-мето-
дичне керівництво та контроль за діяльністю аспіранту-
ри і докторантури у ВНЗ / наукових установах здійснює 
Міністерство освіти і науки України, в наукових устано-
вах Національної академії наук України – її Президія 
[10]. Взаємозобов’язання аспіранта або докторанта та 
ВНЗ/наукової установи визначаються у типовій угоді 
(контракті), якою передбачається своєчасне закінчення 
роботи над дисертацією, працевлаштування після за-
кінчення аспірантури або докторантури, забезпечення 
відповідних умов праці та відповідальність сторін у разі 
невиконання умов типової угоди. Крім того, вчені ради 
ВНЗ/наукових установ зобов’язані не менш як один раз 
на рік розглядати питання щодо підготовки наукових  
і науково-педагогічних кадрів, переглядати склад на-
укових керівників, консультантів та усувати від науково-
го керівництва або наукового консультування осіб, які 
не забезпечують своєчасної та якісної підготовки аспі-
рантів або докторантів. Відповідальність за рівень ор-
ганізації наукової підготовки в аспірантурі та докторан-
турі покладається на керівника ВНЗ/наукової установи. 
Утім наведені вище показники ефективності аспіранту-
ри та докторантури свідчать, що на практиці контроль 
за підготовкою наукових і науково-педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації здійснюється недостатньо, що по-
требує внесення відповідних змін з урахуванням євро-
пейського досвіду.

Однією з важливих проблем у більшості країн упро-
довж останніх років стало збільшення відсіву здобу-
вачів ступеня PhD до завершення терміну навчання. 
Головною причиною вважається недостатнє фінансу-
вання докторської освіти, що становить сьому групу 
проблем «докторська освіта – фінансування». 

Показовими є дані щодо відсіву аспірантів. Так, у 
Франції спостерігається процентне коливання осіб, які 
припинили навчання в аспірантурі: від12% у природни-
чих науках до 51% у гуманітарних і соціальних науках, у 
Нідерландах в середньому щорічно близько 8% здобу-
вачів не завершують підготовку дисертації, в Росії цей 
показник на рівні 10% [25]. У першу чергу, це пов’язано 
з недостатнім матеріальним забезпеченням докторан-
тів. Талановитих випускників ВНЗ охоче беруть на ро-
боту провідні компанії з середньомісячною стартовою 
зарплатою в 5,5 тис. євро, тому серед них з кожним 
роком все менше охочих вступати до докторантури  
з середньою стипендією 1 тис. євро на місяць [6, с. 10].

Утім для вирішення зазначеної проблеми в Європі 
використовуються різні засоби фінансування доктор-
ських програм і здобувачів докторського ступеня. Зо-
крема для докторантів – це стипендії та гранти (Боснія 
і Герцеговина, Чеська Республіка, Грузія, Литва, Поль-
ща, Росія, Великобританія і Шотландія), оклади (Сло-
вацька Республіка). Прийняті також змішані форми: 
оклади, стипендії та гранти (Австрія, Хорватія, Данія, 
Фінляндія, Швеція) тощо [6, с. 25]. Незважаючи на те 
що дві третини європейських країн здійснюють у той 
чи інший спосіб державне фінансування докторської 
освіти, однак воно не покриває всіх витрат докторан-
тів при підготовці дисертацій. Тому використовуються 
гранти для дослідницьких проектів (Албанія, Бельгія –  
Фландрія, Хорватія, Естонія, Фінляндія, Мальта, Чорно-
горія, Румунія, Росія, Іспанія, Туреччина) або гранти для 
університетів і наукових центрів (Франція, Грузія, Ліх-
тенштейн, Шотландія). У ряді країн (Андорра, Вірменія, 
Австрія, Чеська Республіка, Данія, Німеччина, Греція, 
Ісландія, Італія, Латвія, Литва тощо) практикуються два 
способи фінансування докторської освіти [23, с. 19].  

Однак всі експерти прийшли до висновку про недо-
статнє фінансування докторської освіти, що гальмує її 
розвиток для забезпечення потреб суспільства у квалі-
фікованих спеціалістах з докторським ступенем. 

В Україні питання щодо фінансування підготовки 
наукових і науково-педагогічних кадрів стоїть особливо 
гостро і має декілька складових:

• По-перше, з метою підтримки молодих науков-
ців, які проводять перспективні наукові дослідження, 
засновано стипендії: Президента України, Кабінету Мі-
ністрів України, іменні стипендії Верховної Ради Украї-
ни для найталановитіших молодих учених; академічна 
стипендія Президента України, Кабінету Міністрів Укра-
їни, стипендія імені М.С. Грушевського для студентів 
вищих навчальних закладів та аспірантів, а також пре-
мії: Президента України для молодих учених, Кабінету 
Міністрів України за особливі досягнення молоді у роз-
будові України, Верховної Ради України найталановиті-
шим молодим ученим у галузі фундаментальних і при-
кладних досліджень та науково-технічних розробок; 
премії НАН України імені видатних учених України, пре-
мії НАН України для молодих учених і студентів вищих 
навчальних закладів за кращі наукові роботи та премії 
голів облдержадміністрацій. Однак через відсутність 
фінансування виплата премій та стипендій молодим 
ученим не здійснюється систематично або ж взагалі 
припинена. 

• По-друге, критично незначною є частка видат-
ків на дослідження і розробки в загальному обсязі фі-
нансування діяльності вищої школи, а також порівняно 
з іншими секторами наукової і науково-технічної діяль-
ності [7, с. 22]. 

• По-третє, загальний обсяг фінансування науко-
вої і науково-технічної діяльності в 2011 р. у країні без-
прецедентно знизився до 0,73% від валового внутріш-
нього продукту (за законом має бути не менше 1,7%). 

• По-четверте, помітно знизилася конкуренто-
спроможність заробітної плати науково-педагогічних 
працівників, що не дає змоги залучити й утримувати 
в університетах найкращих інтелектуально-творчих 
представників нації, що призвело до втрати молоддю 
інтересу до наукової чи науково-педагогічної кар’єри. 
Зрозуміло, що без комплексної державної підтримки 
зазначену вище проблему вирішити неможливо.

На початку ХХІ століття в Європі простежується зо-
рієнтованість докторських програм на потреби ринку 
зайнятості, розширення можливостей щодо організації 
планування професійної кар’єри, акцент робиться на 
прикладні дослідження і моделі професійних докторів 
[25], що становить восьму групу проблем «докторська 
освіта – кар’єра». 

У Комюніке конференції міністрів освіти Болонсько-
го процесу, зустріч яких відбулася 25–27 квітня 2012 р.  
у Бухаресті наголошується, що забезпечення якості 
вищої освіти з метою підвищення працевлаштуван-
ня випускників, зокрема третього циклу, та зміцнен-
ня їх мобільності як засобу для кращого навчання є 
основним пріоритетом ЄПВО [32]. Одним із ключових 
напрямів, визначених у Комюніке до 2015 р., є підви-
щення працевлаштування та особистий і професійний 
розвиток випускників зі ступенем PhD, протягом всієї 
їхньої кар’єри шляхом поліпшення їх співпраці між ро-
ботодавцями, вищими навчальними закладами, а та-
кож розвиток програм наукових досліджень з набуттям 
підприємницьких навичок.

У зв’язку з цим системи аспірантської підготовки 
в ЄС і ряді інших країн орієнтуються на підготовку ви-
пускників не лише до академічної кар’єри, але і до ін-
ших видів професійної діяльності [15, с. 5]. Ураховуючи 
перспективи й особливості працевлаштування дипло-
мованого дослідника, навчання на докторських про-
грамах має передбачати і надавати необхідні навички 
широкого застосування, які випускники могли б впро-
ваджувати, успішно працюючи у різних галузях знань. 
Маркетинг, навички у поданні проекту і в керівництві 
ним, управління колективом стають нині необхідни-
ми для будь-якого дослідника. Обов’язків основний  
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навчальний план для всіх докторантів може сприяти 
набуттю навичок комунікації та співпраці, керівництва 
проектами та розвитку стратегічного мислення [39].

Професійні докторантури (наприклад, у галузі 
управління досліджень, освіти, прикладних наук, сфе-
ри послуг) мають тенденцію бути дещо менш вимогли-
вими щодо «оригінальної частини дослідження» [25]. 
Упровадження ступеня професійного докторату тісно 
пов’язане зі зростаючим занепокоєнням суспільства 
з приводу працевлаштування осіб зі ступенем PhD на 
ринку праці за межами академічного середовища.

Перші пілотні проекти знаходяться на шляху зміц-
нення співробітництва з промисловістю та бізнесом 
(наприклад, через проектну роботу в промисловості 
або спільний контроль дослідження) і створення науко-
вих шкіл у галузі прикладних наук (хімія, фізика, біоло-
гія, комунальні послуги). Загалом кількість програм для 
професійних докторів зростає [25]. Так, Рада економіч-
них і соціальних досліджень Сполученого Королівства 
визначає мету докторських професійних програм як 
пошук нових підходів до інтеграції професійних і ака-
демічних знань, оскільки від докторів очікується «вне-
сення вкладу у професійні знання». Тобто професійні 
докторські програми покликані давати кваліфікацію, 
яка за статусом і складністю завдань відповідає док-
торському рівню і націлена радше на професійну, ніж 
на академічну кар’єру [35].

В Україні питання щодо працевлаштування аспі-
рантів простежується опосередковано, здебільшого в 
період проведення аудиту ефективності використання 
коштів державного бюджету науковими установами чи 
вищими навчальними закладами, які здійснюють під-
готовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації. Зокрема звертається увага на те, щоб 
аспіранти, які навчалися за державним замовленням, 
були працевлаштовані в установах, закладах, органі-
заціях передусім державного сектору економіки. Отже, 
кар’єрні перспективи залишаються проблемою самих 
молодих учених, що, з урахуванням відсутності відпо-
відного фінансування, в цілому зумовило одну з сер-
йозних проблем сьогодення – старіння наукових і на-
уково-педагогічних кадрів.

Висновки. На шляху реалізації вимог Болонського 
процесу та з урахуванням збільшення попиту на про-
фесійний докторський ступінь, у країнах Західної Євро-
пи відбувається перетворення всіх складових доктор-
ської підготовки. У більшості європейських країн ре-
форми тривають і завершується формування системи 
докторської освіти в остаточному варіанті. 

В Україні виникла потреба трансформаційних змін 
щодо забезпечення якості підготовки кадрів через ас-
пірантуру і докторантуру. Зокрема підготовка наукових 
і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації пови-
нна стати освітнім ступенем із чітко структурованим 
навчальним процесом, як це має місце на інших рівнях 
освіти. 

Заслуговують на увагу створення організаційних 
структур, таких як школи дипломованих дослідників чи 
докторські дослідні школи, що здійснюють адміністра-
тивну підтримку підготовки дипломованих дослідників; 
збільшення числа курсів для розширення профілю 
компетенцій докторантів; розширення кар’єрних пер-
спектив для власників докторського ступеня. 

Навчання в аспірантурі повинно реалізовувати-
ся в рамках спеціально організованих докторських 
(університетських) шкіл, які візьмуть на себе відпові-
дальність за організацію навчальних курсів, підбір ви-
кладацьких кадрів, підготовку навчальних матеріалів, 
поширення необхідної інформації про університет, ре-
гіональні потреби, особливості ринку праці в неакаде-
мічній сфері. 

Програми навчання повинні враховувати траєк-
торію професійної кар’єри докторанта, що може бути 
пов’язана як з академічним, так і з неакадемічним се-
редовищем. 

Необхідно підвищити вимоги до наукового керівни-
цтва не тільки з точки зору рівня його професійної (фа-

хової) компетентності, але й досвіду результативності на-
уково-педагогічної діяльності і педагогічної майстерності. 

Підсумовуючи, на нашу думку, важливими є ще де-
кілька груп проблем, зокрема тривалість докторської 
освіти, міждисциплінарна спрямованість, міжнародна 
мобільність та інтернаціоналізація докторської освіти 
тощо, які вимагають окремого дослідження.
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пРОбЛемы пОДгОТОВКИ НАУЧНыХ И НАУЧНО-пеДАгОгИЧеСКИХ КАДРОВ ВыСшеЙ КВАЛИфИКАЦИИ: 

ЗАРУбеЖНыЙ И ОТеЧеСТВеННыЙ ОпыТ
На основе осуществления теоретического анализа зарубежного и отечественного опыта подготовки научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации определены ключевые проблемы, стоящие на пути вхождения 
в Европейское пространство высшего образования и Европейское исследовательское пространство: докторское об-
разование – законодательные и нормативно-правовые инициативы, качество и эффективность докторской подготов-
ки, компетентностный подход, совершенствование научного руководства, деятельность организационных структур –  
докторских школ и структурированных докторских программ, институализация докторского образования, трудоу-
стройства лиц со степенью PhD, финансирование.

Ключевые слова: подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, аспирантура, 
докторантура, компетентностный подход, научное руководство, докторские школы, структурированные докторские 
программы, карьера.

Regeilo iryna 
TRAining AcADemicS of higheST QuAlificATionS: foReign AnD nATionAl expeRience

Key issues that appeared with joining the European Higher Education Area and European Research Area are determined 
based on the theoretical analysis of foreign and domestic experience in preparing researches and pedagogical staff of highest 
qualifications. Among them: doctoral education – legislative and regulatory framework, quality and efficiency of doctoral 
education, competence-based approach, improving the scientific supervision, organizational structures functioning – doctoral 
schools and structured doctoral programs, institualization of doctoral education, PhD degree holders’ employment, funding.

Keywords: preparing the scientific and scientifically pedagogical staff of higher qualification, postgraduate studies, 
competence-based approach, scientific supervision, doctoral schools, structured doctoral programs, career.

Постановка проблеми та її актуальність. Всео-
сяжна інтернаціоналізація змушує, насамперед, вищі 
навчальні заклади (ВНЗ) змагатися у глобальних пе-
регонах за талановитих людей. ВНЗ, стверджується 
у Комюніке Комісії «Європейська вища освіта у світі» 
(Брюссель, 11.07.2013 р.): «повинні посилити свою при-
вабливість; активно просувати міжнародну мобільність 
студентів і персоналу; забезпечувати інноваційний 
зміст освіти світового класу, а також досконалість у ви-
кладанні та можливості досліджувати; вступати у спів-
робітництво й стратегічні партнерства з іншими ВНЗ, 
урядовими установами, приватним сектором і грома-
дянським суспільством у всьому світі» [13]. 

Позаяк частина ВНЗ України, налаштованих на 
участь у глобальних змаганнях за талант, враховують 
щорічні тенденції змін людського капіталу. Провідні  
індикатори цих змін вказують, як гадають їх автори  
Б. Адачі, М. Гретчко та Б. Пельстер, на «загрози й страте-
гічні можливості, що виникають» [19, c.2]. Здійснені Deloitte 
у 2013 р. студії [19] виокремлюють сім груп пріоритетів:  

• мислити як економіст; 
• бачити економіку відкритою для талантів; 
• оновлювати бренд талантів; 
• створювати еластичні робочі місця; 
• шукати позитивне, коли бракує талантів; 
• відкидати міф про надлюдину в лідерстві; 
• управляти виконанням (перформативністю). 
Отже, гонитва за талантом формує потребу обира-

ти важелі освітнього впливу, в першу чергу, на робочу 
силу найвищих – постдипломних кваліфікацій, зокре-
ма тих осіб, які поєднують освіту й дослідження у своїй 
професійній діяльності. 

ТЕРЦІАРНІ ВАЖЕЛІ ОСВІТНЬОЇ 
ТА НАУКОВО�ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

 
УДК 37.01:(378+331)+005.95/.96 шТОмпеЛЬ георгій Олександрович, 
 кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник,
 Університет менеджменту освіти НАПН України

У контексті змін людського капіталу окреслюються важелі постбакалавріату як терціарні механізми зрівноважування  
освітньої та науково-інноваційної політики: опертя на відмінності терціарної освіти від вищої за економічного ракурсу  
мислення; застосування переваг постбакалавріату для відкритої талантам економіки; оновлення бренду таланту  
через підсилення професійності й професіоналізму висококваліфікованої робочої сили, зокрема науково-педагогічних  
працівників.

Ключові слова: вища, післядипломна й терціарна освіта; важелі постбакалавріату; науково-педагогічні працівники;  
постдипломні кваліфікації; людський капітал.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі.
Ключовим чинником модернізації та національної без-
пеки є обґрунтована освітня та науково-інноваційна по-
літика. Така політика розглядається І. Фруміним «как 
комплексный объект, в котором базовую роль играет 
политика образовательная» [9]. У постіндустріальному 
суспільстві суттєво зростає вплив освіти на якість люд-
ського капіталу, що більш повно виявляється у робочій 
силі вищих кваліфікацій, а освіта належить і третин-
ному (сфері послуг), і четвертинному (інформаційно- 
дослідницькому) сектору економіки.

Принциповим в обґрунтуванні освітньої та науко-
во-інноваційної політики є бачення людського капі- 
талу як чинника зростання національної економіки  
[7; 17; 20; 25 та ін.] й соціально-політичного розвитку 
[1; 9; 16; 32 та ін.], що тісно пов’язаний зі здібностями, 
вміннями й освітою [3; 5; 10; 24 та ін.].

З. Самчук, викладаючи сутність синергетичного 
ефекту взаємопов’язаного економічного, соціально-
політичного та культурного життя країн,  вважає, що 
«розв’язання проблем глобально-цивілізаційного по-
ступу залежить від людського капіталу і якісної освіти» 
[1, с. 31]. За різних тлумачень людського як однієї з 
трьох складових інтелектуального капіталу близьким 
до мети статті є підхід Д.-Б. Квона до нього як «еле-
менту виробництва, що може породжувати додатко-
ву вартість через інвестування в нього» [22, с. 4] та  
П. Растогі – як «знань, компетенцій, ставлень і поведін-
ки, втілених в особі» [28, с. 30]. 

Учіння виступає першочерговим чинником у ство-
ренні людського капіталу, що конкретизується в но-
вітніх психолого-педагогічних дослідженнях [5 та ін.].  
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Б. Корольов, характеризуючи «появу загальносвіто-
вої тенденції до зміни освітньої парадигми», зазначає: 
«Зміна парадигми виявляється насамперед у переході 
від звичайного навчання та викладання до учіння та 
самостійного навчання» [5, с. 90]. Це потребує нової 
якості викладання.

Професорсько-викладацький склад, який окрім 
освітньої також здійснює дослідницьку діяльність,  
кваліфікують у СНД як найчисельніший корпус  
науково-педагогічних працівників. Якість їх освітньо- 
наукової діяльності привертає увагу багатьох дослід-
ників. Ці кадри одержують постдипломні кваліфіка-
ції в терціарній освіті, різні засоби впливу якої на їх 
якість розглядаються науковцями [7; 14; 16; 26 та ін.]. 
За останні 15 років стали актуальними дослідження  
професійності й професіоналізму в умовах інтернаціо-
налізації [11; 15; 27; 29; 33 та ін.]. У студіях постбака-
лавріату (термін Д. Салмі та І. Фруміна [7]) виокремлю-
ється зростаюча роль досліджень у суспільстві знань 
[3; 7; 23; 24; 26; 30 та ін.].

Теоретичне осмислення широкого спектра мож-
ливостей терціарної підготовки й освіти, їх тенденцій 
та напрямів еволюції з 60-х років минулого століття у 
контексті змін вимог до людського капіталу, сприяє об-
ґрунтуванню в освітній та науково-інноваційній політи-
ці за постбакалавріату проблеми терціарних важелів 
управління людським капіталом. Вони розуміються як 
механізми зрівноважування освітньої та науково-інно-
ваційної політики, посилення дієвості через трансфор-
мацію вхідних ресурсів у процеси освіти й дослідження 
та вихідні результати у контексті пріоритетів змін люд-
ського капіталу з метою управління формуванням про-
фесійності й розвитком професіоналізму висококвалі-
фікованої робочої сили за постбакалавріату, зокрема 
науково-педагогічних працівників.

Мета статті. Окреслити терціарні важелі за постба-
калавріату для освітньої та дослідницько-інноваційної 
політики ВНЗ й держави з урахуванням тенденцій змін 
людського капіталу, зокрема:

• спиратися на відмінності терціарної освіти від 
вищої за економічного ракурсу мислення;

• застосовувати переваги постбакалавріату для 
відкритої талантам економіки;

• підсилити професійність і професіоналізм висо-
кокваліфікованої робочої сили, зокрема науково-педа-
гогічних працівників, через оновлення бренда.

Виклад основного матеріалу. Видається парадок-
сальним, але у новій редакції Міжнародної стандартної 
класифікації освіти (МСКО-2011) [21] жодного разу не 
використовується в оригінальному тексті традиційне 
вища (higher) освіта, натомість рівні 5–8 позначаються 
як терціарна (tertiary), а четвертий рівень – як післясе-
редня нетерціарна (post-secondary non-tertiary).

1. Опертя на відмінності терціарної освіти від ви-
щої за економічного ракурсу мислення. Аналітичний 
перегляд випадково відібраних в електронному фор-
маті сотні англомовних міжнародних, національних 
документів і власне наукових статей про вищу освіту 
1998–2013 рр. засвідчує термінологічно диференці-
йоване вживання вищої та терціарної освіти у понад  
половині документів, синонімічне – у понад третині, 
інше – у понад десятій частині. Помітно відрізняється 
розподіл в україно- і російськомовних аналогічно віді-
браних документах, де переважає використання вищої 
освіти (понад 95%), а в решті – терціарна (у К. Корса- 
ка – третинна освіта, що в російських джерелах нази-
вається третичной [2]). Чи пов’язані зазначені номен-
клатурні розбіжності з відмінностями концептуального 
підґрунтя такої термінології? Схвалені ЮНЕСКО підхо-
ди дають позитивну відповідь.

З одного боку, у преамбулі «Світової декларації про 
вищу освіту для двадцять першого століття: бачення та 
дії» (9.10.1998 р.) вказується, що вона передбачає «всі 
типи занять, підготовку або підготовку для досліджень 
на післясередньому рівні, що надаються університе-
тами або іншими освітніми установами, які схвалені 
як заклади вищої освіти компетентними державними  

органами» [34]. У першій статті пізніше ратифікова-
ної (3.12.1999 р.) Україною Лісабонської конвенції 
(11.04.1997 р.) [2, с. 99], дається визначення вищої осві-
ти, де залишається можливість долучати до неї після-
середній рівень, однак мова йде не про заклади, а про 
ширше визнану належність до системи вищої освіти. 
Принципове уточнення статті 8 «Диверсифікація для 
більшої справедливості можливостей» Світової декла-
рації пояснює відмінність, що постає так: «Більш дивер-
сифіковані системи вищої освіти характеризуються но-
вими типами терціарних закладів: державні та приватні 
з неприбутковими серед них. Заклади повинні бути 
спроможними надавати широкий спектр можливостей 
у підготовці й освіті: традиційних ступенів, коротких кур-
сів, вечірнього й заочного навчання, гнучких розкладів 
занять, модульних курсів, підтримуваного дистанцій-
ного учіння тощо» [34]. Таким чином, вже наприкінці 
90-х років вища освіта починає змістовно відрізнятися 
від терціарної меншою диверсифікованістю закладів 
(на зразок університетизації), а зв’язок з післясереднім  
рівнем стає незмінною терціарною характеристикою.

З другого боку, через 13 років у підходах ЮНЕСКО, 
приміром МСКО–2011, посилюється значення зв’язку 
університетизації з післясередньою освітою. Політи-
ка щодо інвестицій у людський капітал, який впливає 
на конкурентоспроможність держави, організацій, ін-
дивідуальну продуктивність праці, зайнятість і вина-
городження дорослих, враховує вплив набутого фор-
мальним, неформальним та інформальним шляхами 
досвіду та мовчазного (імпліцитного) знання з віком. 
Більш повне втілення людського капіталу в робочій 
силі з постдипломними кваліфікаціями не заперечує  
інвестицій, за результатами досліджень, і до набуття 
зрілості: «Немає балансу між справедливістю й дієвіс-
тю у ранньому віці розвитку людини, проте суттєвий ви-
граш приходить у старшому віці» [17, c. 58].

Відомо з акмеологічних студій, що прогресивний 
особистісно-професійний розвиток фахівця може 
яскраво проявлятися через пікові досягнення у період 
зрілості. Вона відповідає стану повної сформованості 
або високому ступеню розвитку чи довершеності й на-
стає у ранній (20–40 р. хронологічного віку) або частіше 
у середній дорослості (40–60 р.), що відповідає вершині 
професійної кар’єри за Р. Гейвіґхерстом. Проте сплес-
ки особливої сили можуть спостерігатися у 80 років, 
коли людина наближається до вододілу між життям  
і смертю. Лише після 90 років вона починає згинатися 
під вагою власних років [12, c. 2, 201–284]. Прояви інва-
ріантів професіоналізму в зрілості лімітуються низкою 
чинників, у першу чергу, власною творчою активністю, 
а також індивідуальною тривалістю життя.

На разі МСКО–2011 висуває з урахуванням «більш 
диверсифікованої системи вищої освіти» її нову харак-
теристику у статті 200: «Терціарна едукація розбудову-
ється на середній освіті, забезпечуючи освітню діяль-
ність у різних спеціалізованих галузях. Вона обіймає те, 
що зазвичай розуміється як академічна освіта, проте 
ширша за неї, тому що охоплює також професійно-тех-
нічну або професійну. Терціарна освіта включає рівні 5, 
6, 7 і 8, які відповідно іменуються: терціарна короткого 
циклу, бакалаврська або еквівалентна, магістерська 
або еквівалента та докторська або еквівалентна. Зміст 
програм на терціарних рівнях більш складний і просу-
нутий, ніж на нижчих рівнях МСКО» [21, с. 46]. На від-
міну від 80-х років минулого століття, коли здебільше 
досліджувалися вплив і віддача інвестицій у початкову 
освіту, з перших років нового тисячоліття «існує повна 
згода щодо позитивної ролі терціарної освіти в соціаль-
но-економічному розвитку», кореляції зі зростанням 
ВВП, формуванням людського капіталу й поширенням 
технологій [25, c. 1–2]. Е. Унтергальтер, аналізуючи між-
народні документи про побудову суспільства знань 
перших років нового сторіччя і дослідження І. Лебо та 
Е. Салль початку другого десятиліття, відзначає: «тер-
ціарна освіта є вирішальною у створенні, поширенні та 
застосуванні знань, як і у розбудові технічної та про-
фесійної дієздатності» [32, c. 9]. Це підтверджується  



54

Р
О

З
Д

ІЛ
 2

. 
  
 В

И
Щ

А
 О

С
В

ІТ
А

 Т
А

 Н
А

У
К

А
 

даними за 2002–2010 рр. з доповіді ЮНЕСКО «Молодь 
і вміння: спрямовуючи освіту до праці» [35, c.240, 268, 
271, 290, 341–405] про більші інвестиції в терціарну осві-
ту й результативність за окремими показниками порів-
няно з післясередньою, середньою та початковою.

Таким чином, за економічного ракурсу мислення по-
няття терціарної освіти акцентує увагу на:

• наступності та світовій порівнюваності ієрархічних 
рівнів освіти, що робить виразним ретроспективне від-
хилення (у поділі найвищого рівня національних рамок 
кваліфікацій в Казахстані, Росії та Україні на два підрів-
ні) від МСКО–2011 та схвалених рішень щодо визнання 
кваліфікацій у світі з неминучою штучною заміною у цих 
країнах загальноприйнятої міжнародної номенклатури 
PhD або доктор філософії для збереження радянської 
традиції розрізнення кандидатів і докторів наук усупереч 
інтернаціоналізації та потребам інноваційного розвитку 
держави;

• посиленні соціально-економічної спрямованості 
на зв’язок із зайнятістю, працевлаштуванням і винагоро-
дженням висококваліфікованих фахівців у контексті гло-
балізації та регіоналізації, зокрема з опорою на результа-
ти формування людського капіталу засобами післясеред-
ньої нетерціарної освіти;

• диверсифікації типів терціарних закладів і підпри-
ємницьких організацій для долання інноваційної інерції 
вищої освіти, зокрема у підготовці дослідників і науко-
во-педагогічних кадрів. Лібералізації торгівлі освітніми й 
науковими послугами для більшої справедливості мож-
ливостей сприяє чисельність вітчизняних дослідників. За 
Доповіддю з людського розвитку 2013 р. кількість дослід-
ників у 2002–2010 рр. на мільйон населення становила 
471 особу в Україні, 3091 – в Росії, 3794 – у Великобри-
танії та в середньому – 3854 в групі країн з дуже високим 
людським розвитком [20, с.186–187, 189]); 

• врахуванні вимог ринку праці до обізнаності, вмі-
лості та продуктивності випускника терціарного закладу 
для еластичного робочого місця [19; 35];

• дієвості постдипломних професійних кваліфікацій 
[10] за реформованої державної освітньої та науково-ін-
новаційної політики у русі до стійкого суспільства знань 
тощо.

Світовий банк на своєму веб-сайті привертає увагу до 
змін у вищій освіті: «Університети безсумнівно відіграють 
ключову роль в усіх терціарних системах, однак різнома-
нітний і зростаючий перелік державних і приватних терці-
арних закладів у кожній країні – університетські коледжі, 
інститути технічної підготовки, коледжі громад, медичні 
школи, дослідницькі лабораторії, центри досконалості, 
центри дистанційного учіння і багато інших – створює 
мережу інституцій, що підтримує формування потен- 
ціалу вищого порядку, необхідного  для розвитку» [31].  
У 2003–2010 рр. Світовий банк надав понад 3,7 млрд дола-
рів кредиту на 126 освітніх проектів з терціарними складо-
вими в 61 країні, що становить 369 мільйонів щорічно [31].

У перспективній оцінці за глобальною інтегрованою 
моделлю Центру Ф. С. Парді «International Futures» для 
порівняльного аналізу передбачень використовуються 
6 внутрішніх і 6 зовнішніх важелів політики інтервенцій 
(levers of policy interventions) [20, c. 201]. З точки зору 
прогнозу відповідно до мети статті важливими є важелі 
людського (освіта й охорона здоров’я) та знаннєвого (до-
слідження й розвиток) капіталу, де останній корелює з 
міжнародним важелем оновлення технології.

За індексом людського розвитку 2013 р. [20, с. 203] 
Україні присвоєно 78 ранг, що засвідчує належність до 
країн з високим рівнем людського розвитку (друга 
група з чотирьох). Уявлення про роль важеля людського 
капіталу в перспективній освітній політиці може дати по-
казник зарахованих (вступників) до терціарної освіти у 
2002–2011 рр. в Україні, а в найближчому майбутньому – 
такі характеристики, як кількість і зайнятість випускників, 
адекватність працевлаштування, професійна кар’єра та 
їх матеріальне й моральне винаго-родження з опорою на 
чинну Національну рамку кваліфікацій (НРК) та інші регу-
ляторні нормативи. Показник становить 79,5% від офіцій-
но розрахованої можливої кількості терціарних вступників 

без урахування віку, що вище, ніж у середньому по групі 
країн з дуже високим рівнем людського розвитку – 75,8% 
(світовий показник зарахованих до терціарної освіти до-
рівнює 28,7%) [20, с. 171, 173]. Лише у 7 країнах світу цей 
показник вищий, ніж в Україні: Республіка Корея (103,9%), 
США (94,8%), Фінляндія (91,6%), Греція (89,4%), Слове-
нія (86,9%), Білорусь (83,0%) та Нова Зеландія (82,6%)  
[20, с.170]. Проте показник задоволеності українців якістю 
освіти у 2011 р. дорівнює 50,1% від кількості опитаних, а 
якістю охорони здоров’я у 2007–2009 рр. – 23% [20, c. 171, 
167]. Отже, для переходу України до групи країн з дуже ви-
соким людським розвитком за ознакою терціарної освіти 
необхідні заходи з децентралізації управління за глобаль-
ного громадянського суспільства та щодо якості вивчення 
навчальних предметів у середній школі, дієвості профе-
сійно-технічної освіти та втілення внутрішніх і зовнішніх 
стандартів якості у терціарній, результатом яких могла б 
бути більша кількість відповідей в опитуванні громадської 
думки Геллапа про задоволеність якістю освіти (61,3%  
у середньому по групі України 2011 р. або дещо більше  
за середнім світовим показником – 64,2%) [20, c. 173].

За Доповіддю з людського розвитку 2013 р. витрати 
на дослідження й розвиток становили 0,9% від ВВП Укра-
їни (законодавча норма – 1,7%) в 2005–2010 рр., що на 
1,6 менше, ніж у групі країн з дуже високим людським 
розвитком [20, c. 187, 189]. Ці дані окреслюють потенцій-
ні можливості породження знаннєвого капіталу та пер-
спективну питому вагу міжнародного важеля оновлення  
технології, що актуалізує необхідність розроблення адек-
ватної науково-інноваційної політики в Україні.

За економічного ракурсу мислення опертя на іншість 
терціарної освіти означає обізнаність кожного науково-
педагогічного працівника з ходом досягнення стратегіч-
них пріоритетів організації, де він працює; розуміння, які 
вміння, компетенції та компетентності потрібні для цього; 
вибір проактивної позиції щодо здійснення зв’язувально-
породжувальних та інноваційно-підприємницьких функ-
цій, створення центрів досконалості (centers of excellence 
або многопрофильных центров выдающихся достиже-
ний [7]) на базі топ-закладів за національними й іншими 
рейтингами; виокремлення інноваційного професійного 
й професійно-технічного змісту та відповідних методів  
і форм постбакалаврської підготовки дослідників і освітян 
для еластичного робочого місця; та інших кроків у забез-
печенні конкурентоспроможності фахівця з постдиплом-
ними кваліфікаціями, організації та держави.

Таким чином, коли терціарна організація «робить 
ставку на майбутнє через вартісну цінність, яку можна 
створити завдяки управлінню людьми, квантитативно-
аналітичний підхід життєво важливий, щоб осягти можли-
вості, зменшити ризики та прийняти точно відрегульовані 
рішення, щоб посилити дієвість» [19, c. 5].

2. Застосування переваг постбакалавріату для від-
критої талантам економіки. Більша розмаїтість закла-
дів терціарної освіти, визначеність напрямів її розвитку 
(зростаюча інституційна диверсифікація; зміцнення по-
тенціалу досліджень; поліпшення якості; введення меха-
нізмів справедливості для допомоги тим, хто знаходить-
ся у несприятливому становищі; впровадження систем 
стійкого фінансування; вдосконалення ІКТ для долання 
«цифрової прірви» тощо) підтверджують становлення но-
вої системи. Терціарна освіта (п’ятий–дев’ятий рівні НРК, 
п’ятий–восьмий МСКО, Європейської РК для учіння впро-
довж життя [21], а також короткий, перший, другий та тре-
тій цикли за РК для Європейського простору вищої осві-
ти (ЄПВО) включає неступеневу (non-degree), ступеневу 
(degree) й міжступеневу (sub- або interdegree) підсистеми 
підготовки. Постбакалавріат є своєрідною за конфігура-
цією підсистемою терціарної освіти після набуття особою 
першого ступеня на шостому рівні МСКО–2011 або НРК. 
Постбакалавріат охоплює результати неступеневої, част-
ково ступеневу та міжступеневу підсистеми терціарної 
освіти. 

Ступенева підсистема надає кваліфікації бакалавра, 
магістра або доктора з національною інтерпретацією ек-
вівалентної кваліфікації. У вузькому смислі цю підсисте-
му можна характеризувати як слабко диверсифіковану 
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вищу освіту, що за нетермінологічного використання вва-
жається синонімом терціарної. Вища освіта як головна 
терціарна підсистема формує передусім професійність 
за ступеневими кваліфікаціями. За акредитованими 
фахово-посадовими програмами ВНЗ можуть також на-
даватися міжступеневі постдипломні кваліфікації (напри-
клад, свідоцтва Інституту перепідготовки та підвищення 
кваліфікації Національного педагогічного університету 
ім. М.П. Драгоманова). За постбакалавріату перетинання 
функцій ступеневої та міжступеневої підсистем породжує 
феномен, який здебільшого позначають postgraduate 
education з різними національними оменами (післяди-
пломна, постдипломна, випускна, післявузівська, додат-
кова тощо). Таке перетинання функцій ступеневої та між-
ступеневої підсистем терціарної освіти є каменем споти-
кання в теорії освіти. Іншою перешкодою є методологічна 
тенденційність, що призводить до нехтування баченням 
своєрідності надання міжступеневих постдипломних ква-
ліфікацій, яка часто проявляється як вищеосвітянизм, 
етатизм, просторовий фетишизм і методологічний наці-
оналізм [16, c.11–19]. Наприклад, відсутність кодифікації 
міжступеневих траєкторій руху в НРК. Доречно нагадати, 
що за відсутності виходу «зі старої світоглядної парадиг-
ми» варто звернутися, на думку З. Самчука, до «про-
блемності, діалогічності та дискусійності» [6].

Вищеосвітянизм відкидає іншість терціарної еду-
кації, нерозчленованість цілей і функцій підсистем 
постбакалавріату, зокрема післядипломної освіти, та 
бачить найвищі рівні Національної РК тільки стосов-
но освітнього сектору економіки без врахування інших 
сфер суспільного, виробничого й державного життя 
(на зразок неспіврозмірності реформувальної приро-
ди, схваленої НРК з вимогами побудови чинних уні-
тарних і комунікаційних рамок інших країн). Етатизм 
породжує догматизм і доктринерство внаслідок при-
хильності до вічності й незмінності освітніх категорій  
в енциклопедіях, тезаурусах, словниках, глосаріях, між-
народних базах даних і т. ін. (приміром зведення понад 
дюжини типів кваліфікацій до освітнього й професійного 
в українській РК [3]). Просторовий фетишизм спираєть-
ся, з одного боку, на створення освітніх теорій місцевого, 
локального, регіонального або й міждержавного масшта-
бу (нібито наукового штибу), часто в межах поширення 
однієї культури або мови (наприклад, розгляд виховання 
як ширшої категорії ніж освіта або навчального резуль-
тату як комплексного показника продуктивності спіль-
ної праці студента, викладача та управлінця). З другого 
боку, загальнопланетарні категорії ідеографічних наук, 
зокрема теорії освіти, зароджуються й функціонують у 
міжнародних документах мовою оригіналу, терміноло-
гічних базах даних і т. ін., що не усуває ризиків і загроз 
методологічного націоналізму в перекладах (e.g. додат-
кова освіта, аспірантура й докторантура, postgraduate 
qualifications, fellowships та інші номенклатури й омени, 
чисельність яких обмежується швидкістю їх легалізації 
бюрократичним апаратом у національних і міжнародних 
організаціях). Виважене застосування соціально-просто-
рового підходу й інтернаціонального зіставлення сприяло 
б зменшенню розбіжностей і суперечностей в перекла-
дах Тезаурусу ЮНЕСКО [8], поняттєвій систематизації 
Тезаурусу для освітніх систем Європи та інших визнаних 
у світі термінологічних базах даних.

Міжступенева терціарна підсистема постбакалав-
ріату виникає неодночасно (гетерохронно) для фа-
хівців масових і поширених професій (лікарі, вчителі, 
правники, військові, держслужбовці, будівельники, 
фахівці сфери обслуговування тощо). За політики цен-
тралізації може в окремих випадках поєднуватися з 
професійно-технічною нетерціарною підготовкою не-
зайнятого населення для трудових занять або загаль-
ною чи професійною додатковою освітою дорослих.  
Її основним призначенням стає надання міжступеневих 
постдипломних кваліфікацій, а також навчально-мето-
дичної та науково-методичної підтримки кадрам своєї 
галузі за регіональною та фахово-посадовою ознаками. 
В Україні (як і в Білорусі) така система підготовки позна-
чається як післядипломна освіта, що після схвалення 

НРК (21.11.2011 р.) починає вибудовуватися на наших 
теренах як вершинно-поступенева терціарна підсистема 
[11]. Вона переважно спрямована на розвиток професі-
оналізму [7; 11; 13, 23; 26 та ін.]. Яскравим прикладом є 
трансформація інститутів удосконалення вчителів у ВНЗ, 
зокрема системи післядипломної педагогічної освіти, 
на зразок перетворення Київського міського інституту 
вдосконалення вчителів у Київський університет імені 
Бориса Грінченка з відповідним підрозділом. Зіставлен-
ня досвіду країн СНД з іншими переконує в глобальній 
тенденції збереження автономності цієї  підсистеми терці-
арної освіти, що швидко реагує на особливості попиту й 
пропозиції щодо висококваліфікованих кадрів.

За відкритої для талантів економіки працедавці й 
талант шукають один одного на більш рівних умовах, 
коли робоча сила терціарних закладів є сумішшю пра-
цівників на повну й неповну ставку або й без будь-якого 
формального зв’язку з організацією. Замість зосеред-
ження на таланті тільки в організації вибудовуються 
мережі талантів, що охоплюють партнерства талантів 
(науково-педагогічні працівники – члени спільних під-
приємств), запозичені таланти (позаштатні чи ті, хто 
працює за контрактом), вільних або не за наймом (тим-
часова контрактна основа з різними працедавцями)  
і таланти з відкритого джерела (особи, які не працюють 
на організацію, проте є в ланцюзі цінностей і послуг).

Переформатування мереж талантів відбуваєть-
ся за рахунок інновацій, частина яких виникає за ре-
зультатами роботи масових відкритих курсів у режимі  
он-лайн. Їхня якість забезпечується університетами че-
рез запрошення «провідних у світі професорів і доступ-
ність для десятків тисяч слухачів у всьому світі» [19, c. 9],  
що трактується нашими медіа-засобами (лише як крок 
до просування у рейтингах ВНЗ) поза світовим досвідом 
призначення цих курсів. За відкритої для талантів еконо-
міки практично необхідні нові терціарні важелі: 

• переглядати межі організації, застосовуючи під-
ходи відкритих джерел і прозорості; 

• приймати моделі роботи, що базуються на проек-
тах; 

• формувати сучасними технологіями постій-
но працюючий потенціал, який дозволяє батькам (на-
уково-педагогічним працівникам) виконувати професійні 
обов’язки вдома;

• бачити у споживачах освітніх і дослідницьких по-
слуг джерело таланту й інновацій. 

3. Оновлення бренду таланту через підсилення профе-
сійності й професіоналізму висококваліфікованої робочої 
сили, зокрема науково-педагогічних працівників. Введе-
ний у 1974 р. Е. Гойлом [18] термін професійність позначає 
те, що стосується комплексних знань, умінь, процедур ви-
конуваної роботи, які мають теоретичне обґрунтування, а 
професіоналізм – статусу. Типологія трудових занять для 
економіки, що базується на знаннях, розроблена С. Міха-
їлом у 2007 р. на підставі, з одного боку, знань і аналітич-
них умінь, а, з іншого – технологічних умінь і компетенцій,  
передбачає чотири групи: наукові, професійні, парапро-
фесійні (середнього рівня) та професійно-технічні [24, c. 
13–15]. Наукові трудові заняття (математикою, економі-
кою, природничими й соціальними науками) більш кон-
цептуальні та менш інтуїтивні, ніж професійні (медицина, 
бізнес, інженерна справа). Тому за цією типологією дослі-
дження належать до наукових занять, а освітня діяльність  
стосується соціальних, які у наш час все частіше  
називають експертними, а не науковими. Відтак науково-
педагогічна діяльність передбачає дослідження й освітні 
дії, що зменшує обсяг поняття науково-педагогічні праців-
ники у порівняні з регіонально-правничим визначенням у 
Законі України «Про науково-технічну діяльність», де ор-
ганізатори науки на відміну від, приміром, США, все ще 
вважаються науковцями.

Подальше застосування соціально-просторової тео-
рії для усунення методологічного націоналізму вимагає 
визнання науково-педагогічних працівників як суб’єктів 
постдипломних професійних кваліфікацій, які виконують 
робочі завдання фахівців і керівників. Тоді науково-педа-
гогічних працівників можна диференціювати за видами: 
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1) освітянин, який одночасно виконує академічне до-
слідження; 

2) освітянин, який одночасно виконує науково-техніч-
не дослідження; 

3) дослідник, який одночасно здійснює педагогічну ді-
яльність; 

4) ті, хто по-іншому поєднує освітню й дослідницьку 
діяльність. 

Диференціація за підвидами можлива завдяки від-
несенню кожного з видів до фахівців або керівників. По-
дальша деталізація потребує врахування посад науково-
педагогічних працівників. Така диференціація професіо-
налізованої діяльності науково-педагогічних працівників 
конкретизує зміст їхньої післядипломної освіти й підготов-
ки, а їхня назва стає оновленим брендом таланту.

Професійність трудових занять науково-педагогічних 
працівників, як і будь-якої іншої професії, характеризу-
ються тим, що: 

• знання базуються на теоретичному обґрунтуванні 
(1); 

• потрібна відповідна спеціальна освіта й інтелекту-
альна підготовка з кваліфікаційним підтвердженням (2);

• сформоване уявлення про гарантовану якість по-
слуг суспільству за мінімальними стандартами та резуль-
татами безперервного професійного розвитку (3); 

• усвідомлюється необхідність особистої професій-
ної ідентичності, що виокремлюється в стосунках з іншими 
членами професії в соціально-державному контексті (4); 

• є право на професійну автономію для суджень  
і дій на власний розсуд, що колективно захищається фа-
хово-посадовим об’єднанням (5); 

• сумлінність у альтруїстичному наданні послуг  
поєднується з одержанням визнаних суспільством приві-
леїв (6); 

• відповідальність і зобов’язання членів професії 
здійснюються без порушень Кодексу честі (7) тощо. 

Передумовою набуття професійності є дослужбо-
ва практична підготовка або визнаний наявний досвід 
відповідно до вимог 6–8 рівнів МСКО або 6–9 НРК, що 
успішно реалізовані для наступної реєстрації членства 
в фахово-посадовій асоціації (або в організації з відпо-
відними повноваженнями). Однак усупереч Міжнарод-
ній стандартній класифікації трудових занять 2008 р.  
чинний Національний класифікатор (2010 р.) [4], як  
і медіа-засоби в СНД, не розрізняє професійних і непро-
фесійних трудових занять, що вводить зрівнялівку за-
мість егалітаризму. Освіта як суспільне благо перестає 
виконувати функції соціального ліфту, а елітарність ви-
значається владно-фінансовими перевагами особи.

 Теоретико-методологічний аналіз праць щодо 
взаємозв’язку професійності та професіоналізму під-
штовхує Л. Івенз до висновку, що «професіоналізм є 
амальгамою множинних професійностей», де «індиві-
дуальна професійність» є «також окремою одиницею 
професійної культури» [14]. Підхід Е. Гойла у трактуванні 
професіоналізму Л. Івенз передбачає стосовно науково-
педагогічних працівників, що:

• по-перше, це трудова практика, яка відповідає 
загальноприйнятним обмеженням науково-педагогічної 
професії; 

• по-друге, вона робить свій внесок і відображає 
сприйняття мети, статусу, своєрідної природи, спектра й 
рівнів надання науково-педагогічних послуг; 

• по-третє, відповідає характерній для професії екс-
пертизі та загальному етичному кодексу, на якому вибу-
довується ця практика. 

Окрім того, належність до науково-педагогічної про-
фесії зумовлює обмежений або розширений професіо-
налізм. Розширений різновид професіоналізму, зокрема 
дослідника, відрізняється більшою точністю, просунутими 
дослідницькими вміннями, постійним прагненням до ме-
тодологічної компетентності, вдосконаленням методів, 
породженням теорії на основі результатів дослідження, 
більш глибоким компаративістським аналізом концепту-
ально-теоретичних підходів, поліпшенням власних аргу-
ментів і доказовості після повернення до дослідницьких 
висновків, публікаціями у престижних журналах, баченням  

ширшого контексту застосування результатів досліджен-
ня і вироблених у процесі дослідження загальнородових 
умінь тощо.

Таким чином, професіоналізм науково-педагогічного 
працівника передбачає:

• підтвердження набутої професійності необхідни-
ми постдипломними кваліфікаціями та занесенням до 
реєстру членів професії; 

• якісне поєднання освітньої та дослідницької діяль-
ності у фахово-посадових рамках;

• суспільну корисність, що визначає ступінь реалі-
зації його покликання;

• інтелектуальну підготовку й деяку винятковість, а 
також зумовлену цим значну психічно-розумову експер-
тизу й культуру;

• застосування постійно оновлюваних комплексних 
і складних знань для здійснення професійних і фахово-
посадових зобов’язань; 

• гарантовану якість науково-педагогічних послуг 
суспільству за мінімальними стандартами, а також завдя-
ки безперервному професійному саморозвитку в межах 
парадигми нового професіоналізму; 

• розвиток особистої професійної ідентичності, що 
гармонійно забезпечується через конкуренцію, співро-
бітництво та колаборацію з іншими членами професії в 
суспільно-державному контексті; 

• достатню професійну автономію в судженнях  
і діях на власний розсуд;

• альтруїстичне надання за власною ініціативою 
науково-педагогічних послуг та виконання посадових 
обов’язків за винагороду із одержанням визнаних сус-
пільством привілеїв; 

• відповідальність і зобов’язання, що здійснюються 
без порушень Кодексу честі тощо.

Зв’язок професіоналізму зі статусом визначає його 
бачення як «трудової цінності» (occupational value), тому 
новий професіоналізм її трансформує. На думку Дж. 
Іветс [14] новий професіоналізм передбачає зміни у сто-
сунках фахівець–працедавець та фахівець–клієнт, а та-
кож контролі робочих пріоритетів і процесів. Ці зміни у 
владних повноваженнях зменшують професійну автоно-
мію і збільшують підзвітність, що викликає напруження, 
насамперед у відносинах фахівець – клієнт, де конкурен-
тоспроможність індивідуальних послуг значно залежить 
від автономії професіонала. Це дає підставу Дж. Вітті [33] 
відзначати певну депрофесіоналізацію й конкуренцію 
професіоналізмів. Варто також навести приклад пози-
тивної оцінки впливу конкуренції та кооперації. Завідувачі 
кафедрами, які відповідають за викладання іноземних 
мов, відмічають, що відбувається репрофесіоналізація 
найкращих педагогів унаслідок конкуренції, співпраці та 
колаборації, що стали можливими за доступності міжна-
родних комунікативно спрямованих навчальних ресурсів. 
Це можна пояснити з позиції Дж. Сакса [29], який відмічає 
зростання професійної автономії за нового професіона-
лізму щодо вибору освітянином можливостей власного 
професійного розвитку (приміром, актуальним є вибір 
індивідуальних траєкторій руху за маршрутами навчан-
ня, дослідження або комбінованого на бакалаврсько-
магістерському, магістерсько-докторському та постдок-
торському етапах післядипломної підсистеми терціарної 
освіти [11, с.13, 23–24]).

Водночас простежується зв'язок нового професіона-
лізму науково-педагогічних працівників з менеджериз-
мом, що дає право характеризувати новий професіо-
налізм як його ринкову форму. Позаяк М. Пфаденгауер 
[27] акцентує увагу на розмаїтті індивідуальних проявів –  
постмодерних професіоналізмів. Загалом новий профе-
сіоналізм у своїй багатогранності виступає інструмен-
том модернізації науково-педагогічної діяльності. Онов-
лення бренду таланту через підсилення професійності 
й професіоналізму науково-педагогічного працівників 
об’єднується у більш широкому концепті професійного 
розвитку, де поряд з «функціональним», що безпосеред-
ньо впливає на процедури й практику, варто виокрем-
лювати «ставленнєвий» (attidudinal), що фокусується  
на «інтелектуальному й мотиваційному» [14]. Такому  
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позитивному «ставленнєвому» розвитку можна ставити 
у відповідність прогрессивное личностно-профессио-
нальное развитие в акмеології або професійне (само)
зростання в українській психолого-педагогічній традиції.

Висновки. Першочерговими терціарними важелями 
освітньої та науково-інноваційної політики у контексті змін 
людського капіталу, коли перегони за талантом визна-
чають успішність конкуренції держав у глобалізованому 
світі, стають: 

• опертя на відмінності терціарної освіти від вищої 
за економічного ракурсу мислення; 

• застосування переваг постбакалавріату, переду-
сім, післядипломної підготовки для відкритої талантам 
економіки; 

• оновлення бренду таланту через підсилення про-
фесійності й професіоналізму висококваліфікованої ро-
бочої сили, зокрема численного корпусу науково-педаго-
гічних працівників.
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В контексте изменений человеческого капитала определяются рычаги постбакалавриата как терциарные 
механизмы уравновешивания образовательной и научно-инновационной политики: поддержка непохожести третич-
ного образования на высшее в ракурсе экономического мышления; применение преимуществ постбакалавриата для 
открытой талантам экономики; подкрепление профессиональности и профессионализма высококвалифицированной 
рабочей силы, в частности научно-педагогических работников, через обновление бренда таланта.

Ключевые слова: высшее, последипломное и третичное образование; рычаги постбакалавриата; научно-педаго-
гические работники; постдипломные квалификации; человеческий капитал.

Stompel georgiy
TeRTiARy leveRS in eDucATionAl AnD ReSeARch-innovATionAl policy

Within the context of human capital trends the post-bachelor levers are identified as tertiary mechanisms for counterbalancing 
educational and research-innovational policy: backing difference of tertiary education from higher in the perspective of economics 
thinking; exercise of postgraduate advantages for open talent economy; enhancing professionality and professionalism of highly 
qualified labour force, specifically research and educational personnel, through talent brand innovation.

Keywords: higher, postgraduate, and tertiary education; post-bachelor levers; research and educational personnel; 
postgraduate qualifications; human capital.

Постановка проблеми та її актуальність. В умо-
вах актуалізації досліджень взаємовпливу систем 
освіти у загальноєвропейському та світовому вимірі 
особливе місце займає третій цикл вищої освіти (док-
торська освіта), який на відміну від бакалавріату та 
магістратури не має чітких сформованих норм органі-
зації та функціонування. Право їх визначення у великій 
мірі залишається за університетами, які не прагнуть до 
посилення регулювання власної діяльності. Внаслідок 
чого кожній країні, зацікавленій у високих результа-
тах підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, 
необхідно самостійно визначати для себе вибір страте-
гічного плану дій. Україна не є винятком і знаходиться 
в стадії пошуку оптимальних варіантів реформування 
інституту аспірантури та докторантури.

Тому видається не тільки доцільним, але й необхід-
ним звернутися до наявного досвіду розвитку та рефор-
мування системи підготовки наукових і науково-педаго-
гічних кадрів європейських країн з розвиненою ринко-
вою економікою, наприклад, до Франції. Це необхідно, 
по-перше, тому що Україна активно інтегрується в євро-
пейський соціально-економічний простір, а по-друге, ви-
вчення досвіду інших країн дозволить якщо не уникнути, 
то мінімізувати можливі негативні наслідки і помилки та 
визначити тенденції майбутнього розвитку вищої освіти.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Найбільш значущими для дослідження розвитку сис-
теми підготовки науковців Франції є європейські до-
кументи (наукові видання EURYDICE [16], EURODOC 
[17], TEMPUS [21], HORIZON 2020 [18, 23], Європей-
ської асоціації університетів [15] та ін.), які допомагають 
визначити на яких філософських, педагогічних, соці-
альних засадах здійснюється розвиток сучасної кон-
цепції третього циклу вищої освіти в умовах єдиного 
європейського освітнього та наукового простору, а та-
кож матеріали Болонського семінару «Докторська про-
грама європейського суспільства знань» (Зальцбург, 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ 
НАУКОВИХ І НАУКОВО�ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У ФРАНЦІЇ

УДК 37 8.1(44)  СКОРОбОгАТОВА марія Ростиславівна, 
 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки,
 Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Однією з найбільш розвинених країн, як у соціально-економічному, так і в науково-освітньому аспекті є Франція. 
Позитивними особливостями системи підготовки наукових кадрів Франції є: форма підготовки (укладення контракту 
або вступ до Докторської школи), високий відсоток захищених у відповідний термін дисертацій, високий рівень фінан-
сування, стабільне збільшення числа докторантів, у тому числі іноземних. Досвід підготовки наукових кадрів Франції 
може послужити певним орієнтиром на шляху реформування системи вищої освіти України в умовах єдиного європей-
ського освітнього та наукового простору.

Ключові слова: докторська освіта Франції, Докторська школа, третій цикл вищої освіти.

2005 р.) [13], що дозволяють здійснити прогнозування 
досліджуваного об’єкта.

Питання змісту та організації освітнього процесу в 
докторантурах (докторських школах) Франції аналізу-
ються в роботах вітчизняних вчених: О. Бочарової [2], 
Л. Лащихіної [3], Л. Лобанової [4], А. Максименко [5],  
О. Поживілової [6], О. Романенко [7], Л. Шаповалової [8])  
і зарубіжних дослідників: Б. Бідниого [1], Дж. Люмер-
лья (J. Lemerle) [19], Ф. Ванискота (F. Vaniscotte) [23],  
Я. Садлака (J. Sadlak) [19] та ін.

Але необхідно відзначити явну недостатність  
наукових робіт і практичних розробок з проблеми  
системного підходу до підготовки наукових і науково-
педагогічних кадрів країн Західної Європи, зокрема 
Франції. Як об'єкт дослідження проблема розглянута 
явно недостатньо. Цим визначається наукова спрямо-
ваність даного дослідження.

Мета статті. З урахуванням вищезазначеного ме-
тою даної статті є визначення особливостей системи 
підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у 
Франції.

Виклад основного матеріалу. Французька Рес-
публіка є найбільшою країною в Західній Європі та 
третьою за величиною в Європі. Населення – 64,7 млн 
осіб. Франція – розвинена країна, має п'яту у світі і дру-
гу в Європі за величиною економіку за номінальним 
ВВП. Франція 2,24% свого ВВП спрямовує на науково-
дослідні та дослідно-конструкторські роботи (43,4 млрд 
євро), що робить її п’ятою за величиною у світі. 3,9% 
наукових публікацій у світі є французькими. Франція 
посідає 5 місце у світі за обсягом наукової продук-
ції – 5,653%. Попереду тільки США (30,817%), Японія 
(8,244%), Сполучене Королівство (7,924%) і Німеччина 
(7,184%) [6].

Систему науково-педагогічної освіти Франції ко-
ординує Міністерство вищої освіти і науки (Ministеre 
de l'Enseignement supеrieur et de la Recherche) [20; 22]. 
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Разом із тим у Франції велику популярність мають док-
торські асоціації, що допомагають вирішенню багатьох 
проблем у системі науково-педагогічної освіти, напри-
клад, Національна асоціація докторів наук (Association 
nationale des docteurs) [9], Національна асоціація науко-
вих досліджень і технологій (Association Nationale de la 
Recherche et de la Technologie) [10], Французьке спів-
товариство докторів (French Community of Doctors) [12] 
та ін. Важливо, що всі дані цих організацій: структурні, 
організаційні, статистичні звіти знаходяться у вільному 
доступі в режимі on-line.

Місце підготовки. Наукова та науково-педагогічна 
освіта Франції в основному здійснюється в Докторських 
школах при університетах. Відкриття таких шкіл узго-
джується з Міністерством вищої освіти і науки Франції 
та оформляється спеціальним контрактом строком до 
чотирьох років. Незважаючи на те, що кожна Доктор-
ська школа має повну автономію, раз на чотири роки 
вона проходить перевірку профільного Міністерства, 
на основі результатів якої отримує чи не отримує ав-
тономний бюджет із державних коштів і право прису-
дження докторських ступенів державного зразка.

Кожна Докторська школа реалізує власний науко-
вий проект, який повинен відповідати стратегічному 
плану розвитку університету. До складу школи входять 
дослідні підрозділи (лабораторії). Докторські школи 
мають дорадчі комітети й управляються директорами, 
яких призначає президент університету. Докторські 
школи активно займаються підбором претендентів для 
продовження освіти в докторантуру: проводять підго-
товчі курси, організовують семінари тощо [1].

В останні роки намітилася тенденція до об’єднання 
докторських шкіл між різними університетами. Станом 
на 1 вересня 2010 р. у Франції налічувалося 285 Док-
торських шкіл, кожна з яких має свій рейтинг: А+, А, А-, 
В+, В, В- [20].

З 2009 року з метою стимулювання молодих до-
слідників у Франції набрав чинності «докторський 
контракт» строком до трьох років, що дозволяє вести 
дослідження без вступу до Докторської школи. Контр-
акт може передбачати випробувальний термін два мі-
сяці. Протягом цього періоду він може бути розірваний 
будь-якою зі сторін без компенсації або повідомлення 
[11, с. 7]. Як виняток (певні обставини, при проведенні 
науково-дослідної діяльності, вагітність і пологи, від-
пустка по догляду за дитиною, тривала хвороба) док-
торський контракт може бути продовжений на один рік.

Зміст докторського контракту вказує на дату над-
ходження (як правило, не пізніше, ніж через шість мі-
сяців після подачі документів), види діяльності окрім 
науково-дослідної, згода докторанта на теоретичні  
заняття в рамках теми свого дослідження. 

Договори докторантів з підприємством (Cifre – 
conventions industrielles de formation par la recherche) 
дозволяють проводити дослідну роботу в компаніях, 
що проводять дослідження і розробки. Компанія отри-
мує фіксовану щорічну субсидію в розмірі 14 тис. євро 
і оплачує річний оклад досліднику в розмірі 23,5 тис. 
євро (1,9 тис. євро на місяць) [22]. 

Вимоги до вступників. Для вступу до Докторської 
школи або укладення контракту кандидату необхідно 
пройти усну співбесіду і подати пакет документів у за-
значений університетом термін. У цей пакет документів 
входить:

• Сurriculum VITЕ – короткий опис життя і профе-
сійні навички, свідоцтво про народження;

• дипломи про освіту – перевага за дипломом 
DEA (diplome d'etudes approfondies – «дослідницький» 
диплом, виданий після закінчення спеціального універ-
ситетського циклу, включає дослідницьку спеціалізацію);

• список навчальних дисциплін і кількість років 
навчання після бакалавріату;

• координати попереднього місця навчання 
(адреса, номер телефону, адреса електронної пошти);

• копії публікацій (якщо є);
• рецензія майбутнього наукового керівника на 

презентацію дослідницького проекту;

• схвалення, принаймні, двох рецензентів, які ма-
ють право керувати науковими дослідженнями [1, с. 3].

Заяви розглядаються тільки на місцевому рівні в 
кожній школі.

Програма і зміст підготовки. Підготовка наукових і на-
уково-педагогічних кадрів в основному присвячена нау-
ковими дослідженнями, але також включає в себе й інші 
види діяльності: викладацьку, консультативну, публіцис-
тичну та ін. Тому обов’язковою умовою є проходження 
теоретичних курсів, семінарів, колоквіумів. Як правило, 
кількість навчальних дисциплін становить 4 теоретичних 
курси або семінарів, три з яких вибираються із запропо-
нованого списку самостійно. Четвертий курс може бути 
вибраний тільки зі схвалення наукового керівника [14]. 

Інформаційні семінари «doctoriales» проводяться з 
метою створення «академічної атмосфери», а також 
з метою активізації спілкування між докторантами та 
бізнес-партнерами, що сприяє поінформованості док-
торантів щодо важливості своїх особистих і професій-
них проектів [14].

Завершується навчання захистом дисертації на 
ступінь доктора (Doctorat de Nouveau Regime), що є 
українським еквівалентом кандидата наук. Цей учений 
ступінь дозволяє викладати в університеті. Для отри-
мання звання професора, здобувач, що вже має ступінь  
доктора, повинен подати свої наукові праці Національ-
ному журі, яке також має повноваження на надання  
дозволу керувати дисертаційними дослідженнями.

Офіційна тривалість навчання наукових кадрів у 
середньому складає від трьох (у разі укладення контр-
акту) до чотирьох років (у разі навчання в докторській 
школі). Але фактично становить близько 6-8 років.

Форма захисту. Безпосередньо перед захистом,  
а саме за три тижні, докторант зобов'язаний надати 
дисертацію кожному члену журі та два варіанти до  
бібліотеки університету, де проходитиме захист [4]. 

Крім цього претендентові необхідно надати такі до-
кументи:

• заявку про дозвіл на захист тез (дисертації);
• короткий виклад дисертації в 250 слів; 
• список публікацій; 
• коротку біографію;
• письмове подання на претендента та його робо-

ту (250 слів), написане науковим керівником [1; 11].
Якщо журі вказує на зауваження, докторанту нада-

ється три місяці на виправлення і повторну подачу дис-
ертації. Якщо дисертаційне дослідження здійснювало-
ся в рамках колективного проекту, претендент повинен 
самостійно написати та захистити дисертацію. Якщо 
робота носить колективний характер, дисертація пови-
нна містити оцінку персонального вкладу дисертанта. 

Дисертація обов’язково проходить попереднє ре-
цензування двома професорами або дослідниками зі 
ступенем Habilitation diriger les recherches (дипломова-
ний керівник наукових досліджень) – співробітниками 
того університету, де виконана робота, або співробіт-
никами зарубіжних університетів. Допуск до публічного 
захисту дисертації здійснюють директор Докторської 
школи і президент університету [1]. 

Рада Докторської школи з захисту докторських 
дисертацій збирається не рідше трьох разів на рік і на-
лічує від дванадцяти до двадцяти шести членів, з яких 
більшість повинна бути фахівцями з теми досліджен-
ня, а також науковий керівник теми і директор Доктор-
ської школи. Не менш третини членів ради повинно 
бути представлено співробітниками інших докторських 
шкіл чи іншого університету [1; 6]. Останнім часом все 
частіше запрошуються іноземні фахівці, компетентні в 
галузі дослідження. Члени журі обирають зі свого чис-
ла голову, професора, як правило, і в разі необхідності 
секретаря. Науковий керівник не може бути обраний як 
доповідач або голова журі.

Захист має публічний характер, крім випадків, 
якщо дисертація має конфіденційний характер. За під-
сумками обговорення роботи Рада присуджує ступінь 
Doctorat de Nouveau Regime (український еквівалент 
кандидата наук). 
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Особливістю захисту французьких дисертацій є її 
оцінка членами журі та головою, що відображається в 
дипломі: з відзнакою (trеs honorable avec les fеlicitations du 
jury), високоповажний (trеs honorable) і почесний, похваль-
ний (honorable). Вища нагорода – «trеs honorable avec les 
fеlicitations du jury» надається кандидатам з винятковими 
якостями продемонстрованої роботи та захисту і може бути 
надана лише з одноголосного голосування членів журі.

Функції наукового керівника. Докторанти прово-
дять дослідження самостійно, але під наглядом на-
укового керівника. Керівник теми має кваліфікацію 
професора або дослідника зі ступенем Habilitation 
diriger les recherches (дипломований керівник наукових 
досліджень), пропонується директором докторської 
школи і призначається президентом університету [1]. 
У разі, коли дослідження проводиться спільно з під-
приємством, або тема є міждисциплінарною, можливе 
здійснення контролю двома керівниками. Кількість док-
торантів на одного керівника залежить від теми дослі-
дження, досвіду наукового керівництва, тощо.

Фінансування. У Франції використовуються різні 
джерела і механізми фінансування докторських про-
грам – гранти, оплата досліджень замовником, контр-
актна основа та ін. (табл. 1). Цікаво, що гранти для 
виконання дисертаційних робіт надходять у наукові 
лабораторії університету, які змушені конкурувати за 
право отримання таких грантів, а потім починається 
конкурс між докторантами за участь у певному проекті. 
Крім того, щорічно уряд Франції виділяє близько 4 тис. 
стипендій для проведення дисертаційних досліджень. 
Таким чином, для французької системи підготовки 
науково-педагогічних кадрів характерні контролююча 
роль держави, наявність альтернативних джерел фі-
нансування дисертаційних досліджень та конкурсний 
принцип розподілу фінансової підтримки [1]. 

З 1 липня 2010 року Міністерство вищої освіти  
і науки Франції докторантам, які уклали докторсь-
кий контракт, виплачує мінімальну заробітну плату 
в сумі 1684,93 євро на місяць для одного дослідника  
і 2024,70 євро, якщо докторант проходить додаткові 
освітні заходи [11, с. 7]. Університет Страсбурга пропо-
нує потенційним докторантам укласти договір строком 
на три роки з виплатою заробітної плати 1500 євро/мі-
сяць [11]. Останнім часом популярністю користується 
фінансування міжнародної мобільності. 

Кількість докторантів. Кількість докторантів у Фран-
ції є типовою для економічно розвинених країн та зрос-
тає з кожним роком. Так, згідно з даними Міністерства 
освіти і науки Франції у 2000 році загальна кількість 
докторантів була близько 58 тис. осіб, у 2007 році – 
близько 65 тис. осіб, у 2009 – 80 444 особи. Відсоток  
жінок-докторантів також зростає і в 2009 р. склав  
36 899 науковців (45,9%). Відсоток захищених у відпо-
відний термін дисертацій складає майже 50% (табл. 2) 
[20].

Для покращення цих показників Міністерством ви-
щої освіти і науки Франції був значно посилений контр-
оль за роботою наукових керівників і докторантів, жор-
стким став відбір тем і наукових керівників, збільши-
лась взаємодія між аспірантами та їх участю у роботі 
різних наукових груп і колективів. 

Найбільшою популярністю серед докторських на-
прямків Франції користуються гуманітарні (8805) та 
точні науки (6333) (табл. 3) [20]. 

Понад 40% французьких докторантів – іноземці. 
Серед них більшу частину – 1/4 складають вихідці з 
Північної Африки; громадяни країн-членів Європей-
ського Союзу складають всього 19%. Великі наукові 
країни, такі як США, Японія і Південна Корея, практич-
но не беруть участі в Докторських школах Франції [12]. 

Таблиця 1
Фінансування докторських проектів у Франції [1]

Навчальний 
рік

Усього 
докторантів 

першого року 
навчання

Фінансування за рахунок

Контракт 
з Міністерством

CIFRE
(контракт 

з підприємством)
Місцева влада Інші 

джерела

2008–2009 18 509 35% 10% 10% 45%

2009–2010 19 769 32% 9% 8% 51%

2010–2011 19 182 31% 10% 8% 51%

2011–2012 18 232 33% 10% 8% 49%

Таблиця 2
Тенденції розвитку захищених у відповідний термін дисертацій в Франції [6; 20]

1982 рік 1990 рік 2000 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік

7 052 7 161 9 991 8 087 8 931 9 277 10 045 10 664

Таблиця 3
Розподіл докторантів Франції за напрямком підготовки у 2008–2009 н. р.
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У період між 2000 і 2007 роками число докторантів з 
числа іноземних громадян, зареєстрованих у Франції, 
збільшилося з 15696 до 25626, що складає 63%. У той 
же час загальна кількість докторантів зросла лише на 
12% [12]. 

Висновки. Науковці завжди були визначальним 
фактором розвитку науки і освіти,  запорукою під- 
вищення добробуту членів суспільства, їх духовного  
та інтелектуального зростання. Тому в сучасних інте-
граційних умовах системи освіти та науки вкрай необ-
хідно велику увагу приділити саме системі третього  
циклу вищої освіти (інституту аспірантури/докторан- 
тури). 

Аналіз системи підготовки наукових і науково-пе-
дагогічних кадрів однієї з найбільш розвинених країн 
як у соціально-економічному аспекті, так і науковому – 
Франції, дозволяє виділити ті особливості, які можуть 
послужити певним орієнтиром для інших країн, у тому 
числі й для України, в умовах єдиного європейського 
простору вищої освіти і науки. 

Таким чином, виділимо деякі особливості систе-
ми підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів 
Французької Республіки:

1. Розвиток системи докторських шкіл як наукового 
середовища для дослідників. Докторські школи реалі-
зують власний науковий проект відповідно до страте-
гічного плану розвитку університету та вимушені кон-
курувати між собою за право отримання фінансування. 
Внаслідок чого кожна докторська школа має своє міс-
це у рейтингу з присвоєнням статусу: А+, А, А-, В+, В, 
В-. Останнім часом дедалі частіше Докторські школи 
різних університетів об’єднуються з метою підвищення 
конкурентоспроможності та реалізації дослідницьких 
проектів.

2. Контракт з підприємством (Cifre), що дозволяє 
проводити дослідну роботу в компаніях, які проводять 
дослідження і розробки, тим самим об’єднувати дослі-
дження з бізнесом.

3. Оцінювання докторських досліджень та захисту 
дисертації, що обов’язково відображається в дипломі: з 
відзнакою (trеs honorable avec les fеlicitations du jury), ви-
сокоповажний (trеs honorable) і почесний, похвальний 
(honorable). 

4. Одні з найпривабливіших умов для іноземних 
дослідників, особливо з Північної Африки (понад 40% 
французьких докторантів – іноземці). Це обґрунтову-
ється досить легким способом вступу, високими сти-
пендіями, а також гнучкими та прозорими умовами 
навчання. 
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Постановка проблеми та її актуальність. У зв’язку 
зі стрімким розвитком сучасної системи вищої освіти 
України та інноваціями основним пріоритетом розвитку 
аспірантури є її модернізація й реорганізація. Посилю-
ються вимоги до фахівців усіх рівнів, особливо до науко-
вих та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, які  
відіграють вирішальну роль у прогресі людства на всіх  
напрямах його розвитку. 

Однією з передумов вирішення важливого і складно-
го завдання з підготовки конкурентоспроможних фахівців 
на світовому ринку праці є підвищення рівня дослідниць-
кої майстерності аспірантів, зокрема шляхом запрова-
дження нових моделей підготовки висококваліфікованих 
кадрів вищої кваліфікації. 

Аналіз наукових праць, присвячених розв’язан-
ню проблеми. Запровадження ступенів докторів філо-
софії – на початковій стадії свого розвитку, зокрема, у 
проектах, тому праць з цієї тематики в Україні обмаль. 
Варто зазначити тих учених та освітян, які приділяють 
проблемам підготовки наукових та науково-педагогіч-
ним кадрам вищої кваліфікації належної уваги, зокрема 
це М. Винницький [1; 2], С. Калашнікова [5], Л. Кузнецо-
ва [6], Л. Лобанова [7], В. Луговий [8], О. Слюсаренко [8],  
М. Степко [16], Ж. Таланова [17; 18], Г. Штомпель [19] та 
ін. У працях цих та інших учених обґрунтовано необхід-
ність підвищувати якість вищої освіти та вдосконалювати 
існуючі форми підготовки наукових та науково-педагогіч-
них кадрів вищої кваліфікації. 

Мета статті. Метою статті є аналіз сутності поняття 
«доктор філософії» та шляхи реалізації відповідної підго-
товки у системі вищої освіти України. 

Виклад основного матеріалу. Серед головних прі-
оритетів формування Європейського простору вищої 
освіти (ЄПВО) на наступне десятиріччя визначено іннова-
ційний розвиток на основі інтеграції досліджень та освіти  
і збільшення обсягу підготовки фахівців з дослідниць-
кими компетентностями за докторськими програмами. 

ДОКТОРСЬКІ СТУДІЇ В УКРАЇНІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЯКІСНОЇ 
ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО�ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

УДК 378.2  ЧОРНОЙВАН ганна петрівна, 
 кандидат педагогічних наук, науковий співробітник 
 відділу теорії та методології природничої й інженерної освіти,
 Інститут вищої освіти НАПН України

У статті проаналізовано необхідність запровадження в Україні докторських студій для підвищення якості підготовки 
наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в умовах євроінтеграції.

Ключові слова: докторські студії, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, аспіран-
тура, докторантура, якість підготовки здобувачів, зарубіжний досвід.

Зважаючи на це, упровадження трициклової вищої освіти 
залишається актуальним. 

В умовах прискореного розвитку економіки та інно-
вацій, високих вимог до фахівців, зростають вимоги й до 
освітньо-кваліфікаційних характеристик кандидатів наук. 
Аспірантура, як основна форма підготовки кадрів вищої 
кваліфікації, потребує змін, бо, на жаль, у більшості випад-
ків не відповідає сучасним вимогам за якістю навчання.  
Ефективність діяльності аспірантури (випуск із захистом) 
в 2011 р. становила 24%, зокрема у вищих навчальних 
закладах (ВНЗ) цей показник підготовки становив 26%, 
а в науково-дослідних установах і того менше, лише 11% 
[6; 7; 8; 10, с.16]. 

Створення науково обґрунтованої концепції транс-
формації підготовки кадрів вищої кваліфікації в Україні 
має окреслити параметри ефективної моделі підготовки 
конкурентоспроможних кадрів і поетапного переходу від 
нинішньої організації цієї підготовки до більш перспек-
тивної, яка буде відповідати основним принципам Болон-
ського процесу, світовим тенденціям з урахуванням при 
цьому національних традицій і особливостей [16; 18]. 

Відповідно до Положення про підготовку науково-пе-
дагогічних і наукових кадрів кандидати наук зобов’язані: 
дотримуватися вимог законодавства, моральних та етич-
них норм поведінки, виконувати індивідуальний план ро-
боти над дисертацією, проходити щорічну атестацію. Для 
отримання ступеня кандидата наук необхідно опанувати 
методологію проведення наукових досліджень, глибоко 
оволодівати знаннями, практичними навичками, профе-
сійною майстерністю, підвищувати загальний культурний 
рівень, скласти кандидатські іспити та захистити дисер-
тацію [11, п. 2.2].

Відмінність процесу підготовки вітчизняного аспіран-
та від підготовки доктора філософії не обмежується тіль-
ки формою захисту. Підготовка науковця європейського 
зразка, крім виконання самостійного оригінального нау-
кового дослідження, також передбачає прослуховування  
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Скоробогатова м. Р.
ОСОбеННОСТИ пОДгОТОВКИ НАУЧНыХ И НАУЧНО-пеДАгОгИЧеСКИХ КАДРОВ ВО фРАНЦИИ 

Одной из наиболее развитых стран как в социально-экономическом, так и в научно-образовательном аспекте 
является Франция. Положительными особенностями системы подготовки научных кадров Франции являются: форма 
подготовки (заключение контракта или поступление в Докторскую школу), высокий процент защищенных в срок дис-
сертаций, высокий уровень финансирования, стабильное увеличение числа докторантов, в том числе иностранных. 
Опыт подготовки научных кадров Франции может послужить определенным ориентиром на пути реформирования 
системы высшего образования Украины в условиях единого европейского образовательного и научного пространства.

Ключевые слова: докторское образование Франции, Докторская школа, третий цикл высшего образования.

Skorobogatova mariya
feATuReS of ScienTific AnD ScienTific-peDAgogicAl peRSonnel in fRAnce

One of the most developed countries in socio-economic as well as in the scientific and educational aspect is France. Positive 
features of scientific training in France are a form of preparation (the conclusion of the contract or admission to doctoral school), 
a high percentage of dissertations defended in the period, the high level of funding, a steady increase in the number of potential 
scientists and foreign doctoral students. Experience Research Training in France may provide some guidance on ways to reform 
the higher education system of Ukraine under a single European educational and research area.

Keywords: doctoral education in France, Doctoral School, the third cycle of higher education.
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докторантом низки міждисциплінарних навчальних кур-
сів із методології досліджень і наукових навичок (напри-
клад, навички презентацій, створення дослідницьких 
проектів та управління ними, англійське наукове письмо). 
Європейський докторант не лише працює під керівни-
цтвом свого наукового наставника, а радше проходить 
структуровану програму, яка передбачає його участь у 
регулярних докторантських тематичних семінарах, фахо-
вих курсах, обов'язкову педагогічну практику (ми можемо 
тільки мріяти про те, що на все це у державному бюджеті 
з’являться достатні кошти). Від докторанта вимагаються 
публікації в міжнародних фахових журналах, що, звісно, 
передбачає його участь у міжнародних конференціях 
та активне спілкування з міжнародною науковою спіль-
нотою (але можливості публікації в цих журналах надто 
обмежені для українських науковців, бо виникають такі 
перепони, як відсутність інформації, мовний бар'єр, висо-
ка вартість публікації, надто жорсткий відбір авторів тощо 
[7, с. 29]). Європейський докторант повсякчас у полі зору 
академічної спільноти і просто не може вийти на захист 
невідомо ким написаної дисертації (а в Україні це непо-
одинокі випадки) [1]. 

Узагальнюючи зазначене, можна констатувати, що в 
Україні слід виконати ряд завдань у подолані проблем і 
суперечностей для досягнення поставленої мети. Насам-
перед це підготовка на третьому рівні вищої освіти док-
торів філософії. Нині ступінь кандидата наук є науковим, 
а ступінь доктора філософії, який включає обов’язкову 
освітню складову і готується на вищому освітньому рівні, 
відповідно є освітньо-науковим. Це перше протиріччя, яке 
вимагає вирішення. 

Узгодженості також потребують питання щодо: 
● форми і методи підготовки;
● розроблення та впровадження структурованих 

докторських програм;
● зміна термінів навчання;
● розподіл освітньої (підготовка здобувачів у аспі-

рантурі ВНЗ) і дослідницької (аспірантура науково-дослід-
ної установи) складових підготовки докторів філософії;

● підготовка і захист дисертації тощо. 
По-друге, інститут аспірантури має втілити в собі най-

краще із зразків успішно функціонуючих докторських шкіл. 
По-третє, всі зміни повинні мати законодавче підґрунтя.

Реорганізація аспірантури у напрямі підготовки док-
торів філософії прописана у проектах Закону України 
«Про вищу освіту». У проекті, підготовленому народ-
ним депутатом В. Балогою, зазначається, що «доктор 
філософії – це академічний і одночасно перший на-
уковий ступінь, що здобувається на третьому рівні ви-
щої освіти на основі ступеня магістра, здобутого за 
освітньо-науковою програмою у відповідній галузі знань. 
Ступінь доктора філософії присуджується в результа-
ті успішного засвоєння особою відповідної освітньо- 
наукової програми та підготовки і публічного захис-
ту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Особа має 
право здобувати ступінь доктора філософії під час  
навчання в аспірантурі» [13].

На обговорення громадськості винесено проект «По-
ложення про кваліфікації (ступені) вищої освіти». У про-
екті ступінь «доктор філософії» віднесено до восьмого 
кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій 
(НРК) та визначено компетентності, якими має володі-
ти особа після успішного завершення навчання за про-
грамою підготовки доктора філософії (180–240 кредитів 
ЄКТС) та захисту дисертації. Термін навчання не повинен 
перевищувати чотири роки. Кваліфікафія доктора філо-
софії присвоюється особі, яка за час навчання показала:

● передові концептуальні та методологічні знання, 
системне розуміння в галузі науково-дослідної та профе-
сійної діяльності, а також на межі предметних галузей;

● здатність визначати та формулювати завдання 
дослідження, володіння методами дослідження в галузі, 
продукувати нові та складні ідеї;

● здатність до розроблення, реалізації та оцін-
ки дослідницьких проектів, які дають можливість пе-
реосмислити наявне та створити нове цілісне знання  
та/або впливають на професійну практику;

● здатність до критичного аналізу, оцінювання, про-
гнозування значних соціальних, наукових, етичних та ін-
ших проблем, надання обґрунтованих пропозицій щодо 
їх розв’язання;

● здатність до спілкування в діалоговому режимі,  
у тому числі з використанням іноземних мов, з широкою 
науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі на-
укової та професійної діяльності, а також оприлюднення 
результатів дослідження у рецензованих національних 
або міжнародних виданнях;

● здатність оцінювати власні потреби та потреби  
інших у рамках безперервного навчання та професійного 
розвитку, компетентно передавати свої знання [14].

Порівнюючи Положення про підготовку науково-пе-
дагогічних і наукових кадрів та проект Положення про 
кваліфікації (ступені) вищої освіти, вважаємо, що більш 
повно описано кваліфікацію доктора філософії у проекті. 
Особливо важливим, на наш погляд, є пункт «здатність 
до спілкування в діалоговому режимі, у тому числі з вико-
ристанням іноземних мов». Володіння іноземними мова-
ми, зокрема англійською, повинно стати однією з важли-
вих умов у конкурсному відборі до аспірантури, це дасть 
змогу майбутньому вченому без перешкод представляти 
результати своїх досліджень за межами України, прохо-
дити стажування та навчання за кордоном. Ми вважаємо 
що в законопроекті, який ляже в основу Закону Україну 
«Про вищу освіту», має обов’язково зазначатися статус 
іноземної мови, яку нині проігноровано. Без знання здо-
бувачами іноземної мови інтеграція у європейський освіт-
ній простір значно уповільниться, особливо англійської 
мови, яка є не лише мовою міжнаціонального спілкуван-
ня, а й мовою світової науки.

Нині основна форма підготовки здобувачів сту-
пеня кандидата наук відбувається за індивідуальною 
програмою, яка, зокрема, базується на дослідницькій 
складовій.

Відповідно до підготовки докторів філософії, яка  
передбачає наявність освітньої програми та об’єк-
тивної зовнішньої рецензії, в Україні також почали 
готувати докторів філософії за освітніми програмами 
(експериментальний майданчик – Докторська школа 
Національного університету «Києво-Могилянська ака-
демія» [2; 3]). 

У світі не існує єдиної уніфікованої моделі докторської 
школи, кожна країна зберігає свої національні особливос-
ті дослідницької підготовки, забезпечує конкурентоспро-
можну підготовку кадрів вищої кваліфікації у міжнарод-
ному дослідницькому середовищі, мобільність та працев-
лаштування на ринку праці [18]. 

Організувати структуровані докторські програми 
значно простіше буде у ВНЗ, щодо науково-дослідних 
установ, то цей процес відбуватиметься значно склад-
ніше. Щоб дослідницьку частину дисертаційної робо-
ти здобувач здійснював у науковій установі, а освіт-
ню програму виконував у ВНЗ, потрібно налагодити 
співпрацю між відповідними установами. Це значно 
підвищить якість підготовленої роботи, з досліджен-
ням буде ознайомлено широке коло освітян та науков-
ців, здобувач матиме змогу консультуватися не тільки  
зі своїм науковим керівником, а й іншими фахівцями з 
обраної спеціальності. Відповідно до цього деяких змін 
потребують і ВНЗ, зокрема формування інституційної ав-
тономії – наріжного каменя університетської освіти та на-
уки всіх часів, що також є одним із стрижневих принципів 
Болонського процесу [5].

Важливим у сучасній підготовці здобувачів наукових 
ступенів є підвищення вимог до публікацій. Згідно з нака-
зом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
(17.10.2012 р., № 1112) з 1 вересня 2013 року здобувачі 
наукового ступеня кандидата наук, подаючи дисертацію 
до спеціалізованої вченої ради, мають опублікувати у на-
укових фахових виданнях 5 статей, та «не менше однієї 
статті у наукових періодичних виданнях інших держав  
з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До такої 
публікації може прирівнюватися публікація у виданнях 
України, які включені до міжнародних наукометрич-
них баз» [12, п. 2.2]. Результати дослідницької роботи в 
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процесі здобуття найвищих кваліфікацій вищої освіти 
обов’язково оприлюднюються та повинні мати незалежну 
фахову експертизу. Це може відбуватися під час публіка-
ції статей у рецензованих і реферованих наукових фахо-
вих виданнях із суттєвим рейтингом цитування, виступів 
з доповідями і результатами досліджень на міжнародних 
науково-практичних заходах (конференціях, симпозіу-
мах, семінарах) тощо [8; 19].

Запроваджуючи нові вимоги до підготовки та захис-
ту дисертаційних робіт, керівництво Міністерства освіти 
і науки України намагається значно підвищити якість  
і конкурентоспроможність вітчизняних науковців. Наступ-
ним кроком буде реорганізація аспірантури в докторські 
школи. Щодо вітчизняної докторантури, то вона залиша-
ється поки без змін, доктор наук – найвищий (четвертий) 
ступінь вищої освіти. 

Щодо питань модернізації вищої освіти у межах Бо-
лонського процесу, протягом останніх років, за участю 
Міністерства освіти і науки України створені робочі групи 
з реформування вищої освіти, зокрема Національна ко-
манда експертів. Ключовим є також діяльність Національ-
ного Темпус-офісу в Україні. 

На семінарі, присвяченому проблемам підготовки 
докторів філософії в європейських університетах в кон-
тексті реалізації принципів Болонського процесу, згідно 
із якими підготовка докторів філософії розглядається як 
третій, заключний цикл освітянського процесу (Варша-
ва, червень 2010 р.), Національну команду експертів із 
реформування вищої освіти в Україні представляв про-
ректор Національного університету «Львівська політех-
ніка» проф. Ю. Рашкевич. Семінар був організований 
Польською Фундацією розвитку системи освіти (FRSE), 
участь у ньому взяли понад 100 представників 17 кра-
їн Європи. Для обговорення було винесено такі основні 
питання: 

● новітні досягнення в європейських університетах 
у підготовці докторів філософії;

● обмін досвідом у використанні різноманітних мо-
делей підготовки докторів; 

● за і проти щодо використання Європейської кре-
дитно-трансферної системи (ЄКТС) у процесі реалізації 
докторських програм; 

● забезпечення якості та процедури акредитації 
програм підготовки докторів філософії. 

На основі виступів учасників семінару можна сформу-
лювати такі висновки щодо діяльності докторських студій 
в університетах Європи протягом останніх 5 років:

● запровадження третього циклу вищої освіти (док-
торських студій) є дуже важливим етапом європейських 
освітянських реформ, яке можна назвати «міні-революці-
єю» в освіті; 

● докторські студії в Європі різноманітні та повинні 
бути підтримані на загальноєвропейському рівні;

● докторські студії у Болонському процесі – одна 
ціль (висока якість) та різноманітні варіанти реалізації 
(гнучкі підходи, що визначаються для і кожним універси-
тетом зокрема);

● якість докторських програм визначається в 
основному не якістю виконаних дисертаційних робіт, 
а якістю наукового середовища, в якому перебуває  
молодий дослідник;

● важливо уникнути будь-якого перерегулювання 
(бюрократизації): третій цикл навчання докорінно відріз-
няється від попередніх двох [4].

Напрацьовані нормативно-правові, організаційні та 
науково-методичні матеріали проведених реформ у євро-
пейських країнах можна з успіхом використати в Україні, 
оскільки українська освітянська система сьогодні перебу-
ває на стадії реформування. 

Ще одним успішним прикладом може слугувати 
проект Темпус, у межах якого Український католицький 
університет та Національний університет «Києво-Моги-
лянська академія» започаткували спільну докторську 
програму з історії [15]. Проект передбачає «розробку 
діючого зразка моделі Докторської школи для впро-
вадження структурованих докторських програм PhD в 
Україні та Грузії». Проект відповідає одному із завдань 

Програми Темпус щодо реформування третього циклу 
вищої освіти в Україні через створення інноваційних 
докторських програм. Докторантура нового типу пе-
редбачає переосмислення філософії підготовки докто-
рантів за принципом «підготовка шляхом досліджень, 
а не лише заради досліджень», налагодження міжна-
родного співробітництва, розвиток мобільності та по-
єднання загальних компетенцій і професійних навичок 
докторантів з метою їх підготовки як для академічної 
кар’єри, так і праці в промисловості. У складі консорці-
ум проекту: Маастрихтський університет (Нідерланди), 
Паризький університет Paris-Est (Франція), Університет 
Глазго (Шотландія), Державний університет імені Ілії 
Чавчавадзе (Грузія), Тбіліський державний медичний 
університет (Грузія), Національний університет «Киє-
во-Могилянська академія», Український католицький 
університет, Чорноморський державний університет 
імені Петра Могили, Інститут літератури Національної 
академії наук України, Інститут ботаніки Національної 
академії наук України. 

Ще один міжнародний тематичний семінар «Органі-
зація та профіль докторської підготовки» (м. Каслік, Лі-
ван, березень 2013 р.) [9] відбувся за участю представ-
ників України та за підтримки Виконавчого агентства 
Європейського Союзу з питань освіти, аудіовізуальних 
засобів і культури (EACEA) та Асоціації столичних уні-
верситетів Європи (UNICA). Під час роботи ліванського 
семінару в межах пленарних і паралельних сесій обго-
ворювалися питання, що стосуються організації, умов  
і правил докторської підготовки та роботи докторських 
шкіл, зокрема: 

● як досягти зростаючих очікувань і вимог усіх за-
цікавлених сторін (стейкхолдерів); 

● якими є роль та обов’язки здобувачів ступеня 
PhD, наукових керівників та інституцій; 

● як можна набути загальних компетентностей; 
● оцінювання як критичний та обов’язковий компо-

нент докторської підготовки; 
● питання щодо посилення зв’язків з суспіль-

ством, бізнесом і виробництвом, зокрема, як розви-
вати співробітництво та сприяти розвитку здатності до  
працевлаштування випускників докторських програм. 

У заході взяли участь близько 50 представників  
Албанії, Казахстану, Лівану, Росії, Сербії, Сирії, Угорщи-
ни, Франції, Хорватії, Чорногорії. Україну представляли 
члени Національної команди експертів з реформуван-
ня вищої освіти (В. Луговий, Ю. Холін, Ю. Рашкевич,  
В. Захарченко) та Національного Темпус-офісу в Україні 
(Ж. Таланова). 

Результатами семінару визначено, що в Європі не іс-
нує уніфікованої моделі докторської школи або структури 
підготовки, а збереження різноманітності та національних 
особливостей дослідницької підготовки є важливою умо-
вою розвитку докторської освіти, що має, відповідаючи 
на сучасні виклики, забезпечувати конкурентоспромож-
ну підготовку здобувачів ступеня PhD у міжнародному 
дослідницькому середовищі, спрямовану, зокрема, на 
розвиток у них здатності до працевлаштування на гло-
бальному ринку праці [8; 17].

Висновки. Модернізація вищої освіти України 
шляхом запровадження третього циклу вищої освіти –  
ступеня доктора філософії (Ph.D), породжує безліч про-
блем і суперечностей та є доволі радикальним реформу-
ванням вітчизняної вищої школи. 

Реорганізація аспірантури потребує врахування 
національної організації та функціонування освітньо-
наукової сфери та підготовки в ній наукових і науко-
во-педагогічних кадрів, збереження набутих досвідом 
традицій. 

Підготовка висококваліфікованих фахівців як у 
сферах освіти і науки, так і сферах економіки та про-
мисловості поки що через аспірантуру, а згодом за 
допомого структурованих докторських програм має 
забезпечити конкурентоспроможність українських фа-
хівців на світовому ринку праці. Отже, перед державою 
проблема якісної підготовки наукових кадрів постає на 
перше місце.
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ДОКТОРСКИе СТУДИИ В УКРАИНе КАК фУНДАмеНТ КАЧеСТВеННОЙ пОДгОТОВКИ 

НАУЧНыХ И НАУЧНО-пеДАгОгИЧеСКИХ КАДРОВ ВыСшеЙ КВАЛИфИКАЦИИ
В статье проанализирована необходимость внедрения в Украине докторских студий для повышения качества  

подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в условиях евроинтеграции.
Ключевые слова: докторские студии, подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалифика-

ции, аспирантура, докторантура, качество подготовки соискателей, зарубежный опыт.

chornoivan Anna
DocToRAl STuDioS AS A pReconDiTion foR high QuAliTy TRAining of AcADemiA 

The article looks into the necessity of introduction of doctoral studios in Ukraine for upgrading the quality of education and 
training of researchers and educationists of highest qualifications under European integration. 

Keywords: doctoral studios, training of scientific and scientific-pedagogical staff, graduate school, Ph.D, quality of preparation 
of competitors, foreign experience.

Постановка проблеми та її актуальність. Знання, 
що змінюють якість життя людини, стають високопри-
бутковим товаром. Індекс розвитку людського потен-
ціалу, який щорічно визначає ООН, серед багатьох 
різних факторів розвитку країни враховує передусім 

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ СТУДЕНТІВ ВНЗ

УДК 37.026  бАбАН Сергій михайлович, 
 завідувач відділення хімії та біології, 
 Київська мала академія наук учнівської молоді

У статті висвітлено вітчизняні та зарубіжні підходи до формування дослідницької компетентності майбутніх студентів 
ВНЗ. Наголошено, що ефективне формування дослідницької компетентності майбутніх студентів можливе за умови 
тісної співпраці між ВНЗ, ЗНЗ, позашкільними навчальними закладами дослідницького профілю та підприємствами.

Ключові слова: дослідницька компетентність, дослідницький університет, студент.

рівень доступу людини до знань і створення нового 
знання. На сучасному рівні розвитку суспільства пара-
дигма інноваційної освіти набуває беззаперечної акту-
альності. Реалізація тріади «освіта – наука – інновації» 
у ВНЗ є запорукою успішності його діяльності. 
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Дослідницький університет – сучасна форма ін-
теграції освіти та науки, що гарно зарекомендувала 
себе у світі. Університет дослідницького типу дозволяє 
конструювати вчення як продуктивну творчу діяльність 
викладача та студента, пов’язану з отриманням соці-
ально повноцінного продукту на всіх етапах навчально-
виховного процесу, спочатку у сумісній, а далі в індиві-
дуальній самоорганізованій роботі. У світовій практиці 
університетам саме такого типу надають найбільшу 
підтримку з федеральних (державних) і місцевих  
бюджетів, що значною мірою визначає їх конкуренто-
спроможність.

Актуальним є визначення критеріїв успіху освітньої 
інституції дослідницького типу, управління формуван-
ням і розвитком дослідницької компетентності абітурі-
єнтів та студентів, а також моніторинг її успішності.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Здійснений аналіз наукових праць засвідчив, що спе-
цифіку функціонування університетів дослідницького 
типу розкривають: В. Гумбольдт (суть класичного до-
слідницького університету), В. Журавльов (концепція, 
регіональна місія, організація освітнього процесу),  
Л. Даниленко (управління інноваційною діяльністю). 

Різні питання теорії організації та управління на-
уково-дослідною діяльністю у ЗНЗ та позашкільних 
навчальних закладах, методологічні, теоретичні, со-
ціологічні та інші аспекти її сутності, структура, законо- 
мірності та психологічні особливості розглядаються  
у роботах Л. Ковбасенко, Л. Виготського, В. Крутець- 
кого, О. Кульчицької, А. Леонтьєва, С. Сисоєвої та  
інших.

Проте конкретні моделі управління розвитком і мо-
ніторингом дослідницької компетентності абітурієнтів/
студентів, її розвитку практично не отримали висвіт-
лення у науковій вітчизняній літературі та потребують 
подальшого вивчення. 

Мета статті. Метою пропонованої статті є ідентифі-
кація базових принципів управління формуванням до-
слідницької компетентності учнів – майбутніх студентів 
ВНЗ і висвітлення практичного досвіду їх імплементації 
на прикладі КПНЗ «Київська мала академія наук учнів-
ської молоді».

Виклад основного матеріалу. Вітчизняне за-
конодавство визначає дослідницький університет як 
національний ВНЗ, який має вагомі наукові здобутки, 
що провадить дослідницьку та інноваційну діяльність, 
забезпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом,  
бере  участь  у  реалізації  міжнародних проектів і про-
грам [4]. Статус надається закладу з метою:

● підвищення ролі університету як центру освіти  
і науки;

● підготовки висококваліфікованих наукових і на-
уково-педагогічних кадрів;

● упровадження в практику наукових досягнень, 
технічних і технологічних розробок;

● реалізації разом з іншими ВНЗ і науковими уста-
новами спільних програм за пріоритетними напрямами 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень 
для розв'язання важливих соціально-економічних за-
вдань у різних галузях економіки. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Положення про дослідницький університет» від 
17 лютого 2010 р. № 163 встановлює основні завдання 
дослідницького університету в навчальній, науковій, ін-
новаційній та міжнародній діяльності, умови, що мають 
бути створені для надання статусу дослідницького [4].

Узагальнюючи світовий досвід діяльності дослід-
ницьких університетів, можна констатувати, що вони 
мають найбільш стійкі зв’язки з промисловістю. Так, 
найбільший американський дослідницький універси-
тет – Массачусетський технологічний інститут – має 
зв’язки приблизно з 300 корпораціями (більше полови-
ни з них – найбільші корпорації США). Суттєвою від-
мінністю у формуванні професорсько-викладацького 
складу кращих американських університетів є ротація 
кадрів, що охоплює сфери освіти, науки та бізнесу. Між 
ними відсутні штучні перепони, більш того – система 

оплати у ВНЗ, як і на підприємстві, стимулює таку ро-
тацію [2].

Для дослідницьких університетів характерна бага-
томанітність джерел фінансування: федеральний та 
місцевий бюджети, гранти, благодійні фонди, бізнес-
структури, доходи від навчальної, дослідницької, ви-
робничої та консультативної діяльності. Так на фінансу-
вання університетів у США на федеральний уряд при-
падає 13,3% усіх фінансових ресурсів, на уряд штатів –  
30,3%, на місцеві органи влади – 2,7%, на приватний 
сектор – 4,9 %, на студентів – 33,1%. Ще 15% коштів 
бюджету вищої школи забезпечують ВНЗ за рахунок 
своїх фондів і доходів [2].

Європейський дослідницький університет має ске-
ровуватися орієнтирами,  визначеними документами 
Болонського процесу. Дослідницький університет ви-
значається як найважливіший чинник технологічного 
та економічного розвитку регіону. Традиційні функції 
університету – підготовка  фахівців і фундаментальні 
дослідження – доповнюються його активною діяльніс-
тю у передачі нових технологій у промисловість і бізнес. 
Як наслідок, сучасні дослідницькі університети мають 
найбільший потенціал і володіють спектром впливів на 
соціальну практику, розвиваючись у рамках відкритої 
моделі взаємодії та співпраці з усіма громадськими  
інститутами. 

Дослідницька компетентність – це цілісна, інте-
гративна якість особистості, що поєднує в собі зна-
ння, уміння, навички, досвід діяльності дослідника, 
ціннісні ставлення та особистісні якості. Дослідницька 
компетентність виявляється в готовності та здатності  
здійснювати дослідницьку діяльність з метою отри-
мання нових знань шляхом застосування методів  
наукового пізнання, застосування творчого підходу в 
цілепокладанні, плануванні, аналізі, прийнятті рішень 
та оцінці результатів дослідницької діяльності. Струк-
туру дослідницької компетентності складають такі 
компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, ді-
яльнісний та рефлексивний, які взаємно обумовлені  
й взаємопов'язані [1].

У процесі побудови моделі формування дослід-
ницької компетентності студентів М. Головань поклада-
ється на такі принципи: 

● принцип науковості, що характеризує відповід-
ність змісту професійної освіти рівню сучасної науки; 

● принцип міждисциплінарної інтеграції відповідає 
за формування цілісних знань, інтегративних умінь у май-
бутніх фахівців за допомогою організації навчального 
процесу на основі інтеграції дисциплін математичного ци-
клу, фундаментальних і прикладних фахових дисциплін; 

● принцип професійної спрямованості передба-
чає орієнтування студентів на майбутню професійну 
діяльність використання в ході навчального процесу 
комплексу професійно-орієнтованих завдань економіч-
ного змісту; 

● принцип варіативності передбачає зміну умови, 
порядку дій або результату завдання, при якому поси-
люється мисленнєва діяльність студентів, створюються 
умови для самостійних дій; 

● принцип самореалізації сприяє самостійному 
набуттю знань, умінь, навичок у навчально-дослідниць-
кій діяльності, їх самостійного поглиблення та розши-
рення, залучення студентів до виконання практичних 
прикладних досліджень [1].

У Фонді Костянтина Кондакова  вважають, що саме 
молодь здатна найактивніше продукувати креативні 
ідеї [7]. Тому важливо розвивати та моніторити ступінь 
сформованості дослідницької компетентності ще на 
етапі довузівської підготовки, зокрема у загальноосвіт-
ньому чи позашкільному навчальному закладі.

Цікавим у плані інтеграції шкільної освіти та науки 
є досвід Німеччини. «TheoPrax» – це методика викла-
дання та навчання, головною метою якої є підвищення 
прагнення до знань у таких галузях, як наука і техніка, 
а також у гуманітарних та соціальних сферах. Завдяки 
цій методиці учні та студенти, так само, як і викладачі та 
професори, можуть застосувати на практиці отримані 
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знання та проявити їх на громадському рівні. Методика 
була розроблена в кінці ХХ століття німецьким профе-
сором П. Айєрером та педагогом Д. Краузе [6]. Вико-
ристання методики «TheoPrax» має на меті:

● підвищити серед учасників навчального проце-
су інтерес до навчання;

● об’єднати процеси – думати – діяти;
● розвинути серед учасників навчального проце-

су підприємницькі навички;
● сприяти самостійному навчанню;
● поглибити фахові знання;
● за допомогою спільних проектів ініціювати 

співпрацю школи/університету/підприємства/науково-
дослідної установи;

● допомогти у професійній орієнтації, виборі на-
вчального закладу та пошуку роботи;

● підвищити інтерес до вивчення технологій 
«know-how».

Підприємці Німеччини активно запрошують учнів-
ську/студентську молодь до вирішення конкретних 
проблем у науці й техніці. Серед успішно реалізованих 
проектів [7]:

● встановлення сонячних фотоелементів на зо-
внішній поверхні транспортних засобів, які замовила 
корпорація Даймлер;

● створення рисового паперу як мембрани для 
осмотичної електростанції та літієвої батареї;

● оптимізація конструктора «Мікросистемна тех-
ніка» на замовлення фірми ІФМ Систем.

У державних документах України про діяльність за-
гальноосвітніх навальних закладів (ЗНЗ) підкреслюєть-
ся, що вирішення проблеми формування творчої осо-
бистості юного громадянина значною мірою залежить 
від учителя, творча педагогічна діяльність якого стає 
міцним засобом формування і всебічного розвитку осо-
бистості кожної дитини. Запровадження дослідницько-
го компоненту в роботі закладів середньої освіти вима-
гає від їх керівників управлінських рішень, спрямованих 
на забезпечення інформаційних, мотиваційних, кадро-
вих, організаційних, науково-методичних, матеріально-
технічних, нормативно-правових умов, а від педагогів 
– розробки авторських методик організації такого про-
цесу, вміння працювати у творчому режимі, нестандарт-
них напрямах, постійно удосконалювати професійну 
діяльність, створювати свою творчу лабораторію, опа-
новувати специфічні форми і методи творчого розвитку 
учнів у навчально-виховному процесі. Саме тому про-
блема організації та управління науково-дослідницькою 
діяльністю в умовах ЗНЗ є надзвичайно актуальною.

Ефективна організація науково-дослідницької ді-
яльності ЗНЗ часто можлива в тандемі з позашкіль-
ними навчальними закладами. Значну роль у цьому 
напрямі відіграє Мала академія наук України (МАН)  
з розгалуженою системою секцій, відділень та багато-
манітністю форм організації роботи. 

Указом Президента України від 30 вересня 2010 р. 
№ 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення 
та підтримки обдарованих і талановитих дітей та мо-
лоді», наказом Міністерства освіти і науки України від  
31 грудня 2004 р. № 990 «Про вдосконалення діяльнос-
ті Малої академії наук України» передбачено реаліза-
цію заходів  щодо розширення мережі позашкільних 
навчальних закладів – територіальних малих акаде-
мій наук учнівської молоді та вирішення питань роз-
міщення таких закладів, їх матеріально-технічного та 
фінансового забезпечення. Такі заклади координують, 
сприяють належній організації та методичному забез-
печенню науково-дослідницької діяльності у ЗНЗ.

Важливою ланкою у цій системі є наукові товариства 
учнів (НТУ), створення яких сприяє вдосконаленню ді-
яльності багатьох навчальних закладів. Науково-дослід-
ницька діяльність допомагає учням оволодівати вмінням 
самостійно отримувати нові знання на основі елементів 
методології і методики наукового аналізу довколиш-
нього світу, розвиває мислення, стимулює формування 
пізнавальних здібностей, тобто готує учня до життя в 
умовах сучасного інформаційного суспільства [3].

Ключові документи організації роботи МАН визна-
чають такі основні завдання НТУ:

● сприяння розвитку науки та виникнення інтер-
есу до наукової діяльності в дитячому та молодіжному 
середовищі;

● створення умов для організації навчально-до-
слідницької та науково-дослідницької роботи учнів; 

● запровадження чіткої педагогічно обґрунтова-
ної системи організації навчально-виховного процесу, 
створення освітнього середовища за участю педагогів, 
вчених, учнів, здійснення заходів з об’єднання зусиль 
зацікавлених організацій і установ;

● розвиток мережі наукових секцій, факульта-
тивних груп, профільних гуртків, клубів, студій, шкіл,  
конструкторських бюро та інших творчих об’єднань  
відповідно до положення наукового товариства;

● оволодіння учнями сучасними методиками, на-
вичками і формами організації та проведення само-
стійних наукових досліджень; 

● формування в учнів системи пошукових,  
наукових поглядів засобами популяризації знань про 
навколишній світ, досягнення науки, техніки, літерату-
ри, культури, мистецтва тощо;

● допомога в засвоєнні та поглибленому вивченні 
навчальних дисциплін у поєднанні з науково-дослід-
ницькою, пошуковою роботою;

● формування базових дослідницьких компетенцій  
учнів у процесі здійснення пошукової, експерименталь-
ної, навчально-дослідницької, науково-дослідницької 
діяльності; 

● створення умов для самоосвіти й саморозвитку 
учнів;

● сприяння професійній орієнтації обдарованої 
учнівської молоді;

● сприяння розвитку інноваційної діяльності на-
вчальних закладів;

● організація роботи щодо співпраці з іншими  
навчальними закладами та науковими установами;

● запровадження нових форм роботи з учнями;
● узагальнення та поширення позитивного досві-

ду наукової роботи; 
● сприяння підвищенню престижу в суспільстві 

науково-дослідницької роботи учнів, авторитету їх  
педагогічних і наукових керівників.

Навчально-виховний процес здійснюється у різно-
манітних формах. До них належать: заняття, співбе-
сіди, семінари, лекції, читання, вікторини, конкурси, 
конференції, екскурсії, експедиції, зустрічі з видатними 
вченими, спеціалістами, державними діячами, дослід-
ницька робота, колективна робота у творчих групах, 
лабораторіях, майстернях, теплицях, архівах, на на-
уково-дослідних земельних ділянках, у походах, сіль-
ськогосподарських та промислових підприємствах,  
обсерваторіях, музеях, архівах, бібліотеках тощо, під 
час навчальних сесій, зборів у період канікул, пере-
сувних творчих лабораторій з метою проведення очних 
і заочних консультацій, занять за участю фахівців  
різних галузей науки.

Під час осінніх, зимових, весняних і літніх канікул 
можуть проводитися навчальні збори, сесії, до участі 
в яких можуть залучатися досвідчені педагоги, вчені, 
творчі працівники, спеціалісти з різних галузей техніки, 
виробництва тощо. Для найбільш обдарованих учнів 
створюються профільні тимчасові очно-заочні школи 
при вищих навчальних закладах, позашкільних нав-
чальних закладах різних форм підпорядкування та 
форм власності.

Результати виконаних індивідуальних робіт учнів 
оцінюються на різних етапах (районному, міському/
обласному, всеукраїнському) Всеукраїнського конкур-
су-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
Малої академії наук України. Складові конкурсу є та-
кими: заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт; 
виконання контрольних завдань із базових дисциплін; 
публічний захист науково-дослідницьких робіт. Під час 
захисту робіт оцінюються [5]:

● самостійність, науковість роботи;
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● аргументовані докази з урахуванням власного 
внеску дослідника;

● чіткість, логічність викладу матеріалу;
● повнота, вичерпність відповідей;
● доцільність, якість наочних матеріалів і вміння  

їх використовувати;
● культура мовлення;
● толерантність та активна участь у веденні дис-

кусії.
Окреслене вище дозволяє констатувати, що орга-

нізація науково-дослідницької діяльності у ЗНЗ спіль-
но з МАН дозволяє створити сприятливе підґрунтя  
для формування дослідницької компетентності учнів – 
майбутніх студентів дослідницьких ВНЗ. Учень, у якого 
сформовані базові дослідницькі компетенції (якості) 
ще у ЗНЗ, має значно більше шансів стати успішним 
студентом-дослідником, аспірантом, вченим і кваліфі-
кованим та компетентним наставником для подальших 
поколінь дослідників. На рис. 1 зображено процес за-
безпечення наступності у формуванні дослідницької 
компетентності у системі МАН.

Важливо зазначити, що окреслений підхід від- 
повідає визначальним принципам побудови моделі 
формування дослідницької компетентності студентів 
[1].

Висновки. Ефективне управління формуванням 
дослідницької компетентності абітурієнтів та студентів 
є одним з головних факторів успіху ВНЗ дослідниць-
кого типу. 

Зазначений процес охоплює стадії розвитку базо-
вих дослідницьких якостей, їх діагностику, розвиток  
та моніторинг у процесі навчальної та дослідницької  
діяльності.

Ефективне формування дослідницької компетент-
ності майбутніх студентів ВНЗ в Україні можливе за 
умов:

● налагодження співпраці ЗНЗ із ВНЗ (залучен-
ня учнів до участі у днях відкритих дверей, студент-
ських конференціях, практикумах, організація робочих  
місць учням для виконання науково-дослідницької  
роботи); 

● поширення інформації про діяльність МАН  
(напрямки роботи, мережа секцій) у ЗНЗ усіх типів та 
форм власності;

● налагодження співпраці ЗНЗ з підприємниць-
ким сектором (організація екскурсій, робочих місць  
для виконання науково-дослідницьких робіт, ярмарок 
перспективних ідей тощо);

● надання переваг при вступі до ВНЗ перемож-
цям та призерам Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої ака-
демії наук України.
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Рис. 1. Процес забезпечення наступності у форму-
ванні дослідницької компетентності у системі МАН

бабан С. м.
фОРмИРОВАНИе ИССЛеДОВАТеЛЬСКОЙ КОмпеТеНТНОСТИ бУДУЩИХ СТУДеНТОВ ВУЗОВ

В статье освещены отечественные и зарубежные подходы к формированию исследовательской компетентнос-
ти будущих студентов вузов. Подчеркивается, что эффективное формирование исследовательской компетентности  
будущих студентов возможно при условии тесного сотрудничества между вузами, учреждениями среднего образова-
ния, внешкольными учебными заведениями исследовательского профиля и предприятиями.

Ключевые слова: исследовательская компетентность, исследовательский университет, студент. 

Baban Sergiy
foRming ReSeARch compeTence in fuTuRe STuDenTS of univeRSiTieS

The article clears up domestic (native) and foreign approaches for forming research competence in future students  
of HEIs. It is underlined that effective forming research competence in future students requires close collaboration between HEIs, 
secondary schools, non-school institutions of research profile and enterprises. 

Keywords: research competence, research university, students.
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2003 р. Realising the European Higher Education Area. 
Communiquе of the Conference of Ministers responsible for 
Higher Education in Berlin on 19 September 2003) [4].

• Зобов’язання забезпечити автономію ВНЗ. Га-
рантувати, що ВНЗ матимуть необхідну автономію, 
щоб імплементувати узгоджені реформи (Європей-
ський простір вищої освіти – досягнення цілей. Комю-
ніке Конференції міністрів країн Європи, відповідаль-
них за сферу вищої освіти, м. Берген, 19–20 травня 
2005 р. The European Higher Education Area – Achieving 
the Goals. Communiquе of the Conference of European 
Ministers Responsible for Higher Education, Bergen,  
19–20 May 2005) [5].

• Важливість існування сильних інституцій, які є 
різноманітними, адекватно фінансованими, автоном-
ними та відповідальними. (У напрямі до Європейського 
простору вищої освіти: відповідаючи на виклики глоба-
лізації. Комюніке Конференції міністрів європейських 
країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 
16–19 травня 2007 року. London Communiquе”Towards 
the European Higher Education Area: responding to 
challenges in a globalised world”, 18 May 2007) [6].

• Вища освіта є державною відповідальністю. 
ВНЗ задовольняють на широкі потреби суспільства 
шляхом різноманітності їх місій. Реформування сис-
тем вищої освіти на основі європейських цінностей 
інституційної автономії, академічної свободи, соціаль-
ної справедливості потребуватиме  активної участі  
студентів і персоналу ВНЗ. (Болонський процес 2020 –  
Європейський простір вищої освіти у новому десятиріч-
чі. Комюніке Конференції європейських міністрів, відпо-
відальних за вищу освіту, м. Льовен і м. Лувен-ла-Нев,  
28–29 квітня 2009 року. The Bologna Process 2020 – 
The European Higher Education Area in the new decade. 
Communiquеof the Conference of European Ministers 
Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-
Neuve, 28–29 April 2009) [7]. 

• Академічна свобода, автономія та відповідаль-
ність ВНЗ є ключовими принципами ЄПВО. Залучення 
персоналу і студентів є необхідним на європейському, 
національному та особливо інституційному рівнях за-
для того, щоб досягти бажаного (відповідно до визна-
чених параметрів) ЄПВО. Ключова роль академічної 
спільноти – керівників закладів, викладачів, дослід-
ників, адміністративного персоналу та студентів – у 
становленні ЄПВО як реальності. Участь персоналу 
ВНЗ і студентів у структурах, що приймають рішення,  
на європейському, національному та інституційному 

У статті на основі аналізу наукових праць зарубіжних експертів, інформаційно-аналітичних матеріалів Світового 
Банку та Європейської Комісії визначено сутність і складові процесу врядування у вищій освіті, обґрунтовано акту-
альність і констатовано тенденції трансформації управління сучасними ВНЗ у напрямі моделі врядування у країнах 
Європи.

Ключові слова: врядування, автономія, лідерство, професіоналізація управління.

Постановка проблеми та її актуальність. Обґрун-
тування  проблеми трансформації управління вищою 
освітою варто розпочати з положень Великої Хартії 
Університетів (Magna Charta Universitatum), ухваленої 
у 1988 р. Серед основоположних принципів функціо-
нування та розвитку європейських університетів, кон-
статовані передумови імплементації у вищу освіту мо-
делі врядування – автономія університетів і академічна  
свобода:

• «Університет є самостійною установою усеред-
ині суспільств…

• Свобода в дослідницькій і викладацькій діяльнос-
ті є основним принципом університетського життя» [1].

Болонська декларація (The Bologna Declaration) 
(1999 р.) підтвердила важливість визначальних прин-
ципів для розвитку вищої освіти: «Незалежність і ав-
тономія університетів гарантують, що вища освіта та 
дослідницька система безперервно адаптуватимуться 
до змінних потреб, вимог суспільства та проривів у на-
уковому знанні» [2].

Але безпосередній рух до розбудови врядування 
у вищій освіті був констатований у Празькому комю-
ніке «До Європейського простору вищої освіти. Ко-
мюніке зустрічі європейських міністрів, відповідальних 
за вищу освіту, м. Прага, 19 травня 2001 р. (Towards 
the European Higher Education Area. Communiquе of 
the meeting of European Ministers in charge of Higher 
Education in Prague on May 19th 2001), в якому до шес-
ти базових цілей Болонського процесу були додані ще 
дві, у тому числі: «Залучення університетів, інших ВНЗ 
і студентів як компетентних, активних і конструктивних 
партнерів у заснуванні та формуванні ЄПВО. Студенти 
повинні брати участь і впливати на організацію і зміст 
освіти в університетах та інших ВНЗ» [3].

Задекларований курс на врядування у вищій осві-
ті був підтверджений відповідними положеннями всіх  
наступних комюніке та декларацій Європейського про-
стору вищої освіти (ЄПВО) у такому формулюванні:

• Лише активна участь усіх партнерів Болонського 
процесу забезпечить його довготривалий успіх. Нада-
ти ВНЗ відповідні повноваження і  права для прийняття 
самостійних рішень щодо їхньої внутрішньої організації 
та управління. Студенти є повноправними партнерами 
у врядуванні вищою освітою. Визначення шляхів під-
вищення реального залучення студентів у процес вря-
дування вищою освітою. (Створення Європейського 
простору вищої освіти. Комюніке Конференції Міністрів, 
відповідальних за вищу освіту, у Берліні 19 вересня 

ВРЯДУВАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: 
СУТНІСТЬ, ВИМІРИ, ТЕНДЕНЦІЇ

УДК 378(1-87)(477) КАЛАШНІКОВА Світлана Андріївна, 
 доктор педагогічних наук, доцент, перший заступник директора 
 з науково-дослідної роботи, Інститут вищої освіти НАПН України

 ЖДАНОВА Катерина Олександрівна, 
 молодший науковий співробітник відділу врядування 
 та політики у вищій освіті, Інститут вищої освіти НАПН України

РОЗДІЛ 3. 

ВРяДУВАННя тА ЛІДеРСтВО У ВищІй ОСВІтІ
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у вищій освіті. З метою виконання положень, визначених 
вказаною Стратегією, Європейська Комісія (ЄК) ухва-
лила Комюніке «Підтримуючи розвиток і зайнятість –  
Порядок денний для модернізації систем вищої освіти 
Європи» (Supporting growth and jobs – An agenda for 
the modernization of Europe’s higher education systems) 
(2011 р.) [11], яке констатує: «Виклики, що постали 
перед вищою освітою, вимагають розбудови більш 
гнучкого врядування та систем фінансування, які  
збалансовують більшу автономію освітніх інститу-
цій з відповідальністю перед усіма стейкхолдерами»  
[11, с.13].

Таким чином, аналіз ключових стратегічних до-
кументів, що визначають сьогодні функціонування 
та розвиток ЄПВО, членом якого є і система вищої  
освіти України, засвідчує актуальність дослідження 
проблеми врядування з метою ідентифікації та обґрун-
тування сутності і складових цього процесу, шляхів 
його імплементації та тенденцій розвитку.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Значна частина наукових праць, присвячених проблемі 
врядування у вищій освіті, виконана зарубіжними фа-
хівцями. У межах даного дослідження ми звертаємося, 
зокрема, до напрацювань:

• Центру вищої освіти та політичних учень Універ-
ситету Твенте (Нідерланди) [12];

рівнях. (Будапештсько-Віденська декларація про Євро-
пейський простір вищої освіти, 12 березня 2010 року. 
Budapest-Vienna Declaration on the European Higher 
Education Area, March 12, 2010) [8].

• Зобов’язання підтримувати відповідальність 
держави за вищу освіту та необхідність відкрити діа-
лог щодо фінансування та врядування у вищій освіті. 
Важливість розвитку більш ефективних структур уря-
дування та управління у ВНЗ. Зобов’язання підтриму-
вати залучення студентів і працівників до структур уря-
дування на всіх рівнях та вибір на користь автономних  
і підзвітних ВНЗ, що обирають академічну свободу. 
(Бухарестське комюніке «Використання нашого по-
тенціалу з найбільшою користю: консолідація Європей-
ського простору вищої освіти, Бухарест, 26–27 квітня 
2013 р. Bucharest Communiquе “Making the Most of Our 
Potential: Consolidating the European Higher Education 
Area”, Bucharest, on 26 and 27 April 2012) [9].

Актуальність і важливість розвитку врядування у ви-
щій освіті засвідчена також положеннями низки ключо-
вих документів, що визначають розвиток Європи. Так, 
Комюніке Європейської Комісії «Європа 2020. Страте-
гія для розумного, стійкого та інклюзивного розвитку» 
(EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth) [10] до пріоритетів розвитку віднесло за-
вдання «підвищити ефективність та міжнародну прива-
бливість європейських закладів вищої освіти» (2010 р.)  
[10, с.13], зокрема шляхом модернізації врядування  

Таблиця 1
Три моделі державного управління

Примітка. Таблиця розроблена на основі [18, с.7].

Характеристики Державне 
адміністрування

Державний 
менеджмент

Чутливе 
врядування

Відносини між громадянами 
та державою

Покірність
Слухняність

Санкціонування Повноваження

Відповідальність 
вищих службовців перед

Політики
Замовники

Клієнти
Громадяни

Стейкхолдери

Базові принципи
Згода з правилами 

та інструкціями
Ефективність

Результативність

Підзвітність
Відповідальність

Прозорість
Залученість

Критерії успіху Наслідки Результати Процес

Ключові атрибути Неупередженість Професіоналізм
Відповідальність

Відповідність

• S. Bergan, R. Farquhar, J. Huber, J. Kohler, D. Tip-
lic, P. Zgaga та ін. [13];

• J. Fielden [14; 15];
• F. Henard та A. Mitterle [16];
• L. Weber [17] та ін. 
Мета статті. Ознайомлення з позицією провідних 

зарубіжних науковців, а також з інформаційно-ана-
літичними працями Світового Банку і ЄК здійснено  
з метою визначення сутності та складових процесу вря-
дування у вищій освіті, обґрунтування актуальності та 
тенденцій трансформації управління сучасними ВНЗ у 
напрямі моделі врядування. 

Виклад основного матеріалу. Для кращого усві-
домлення сутності поняття «врядування» (governance) 
зазначимо, що цей термін використовується у сфе-
рі державного управління. У «Всесвітньому звіті про 
розвиток за 1989 р.» («The World Development Report 
1989») акцент врядування в основному стосується фі-
нансової підзвітності урядів. Пізніше значення цього 
терміна було переконцептуалізовано ПРООН у ракурсі 
політичної, економічної та адміністративної влади для 
управління державою: «Важливою справою інституцій 
врядування є сприяння конструктивній взаємодії між 
державним і приватним секторами та громадянським 
суспільством» [18, с.13]. Ідентифікація сутності моделі 
«врядування» та її вирізнення від моделей «адміністру-
вання» та «менеджменту» базується на констатації 
ключових характеристик цих моделей (табл. 1). 

Вищезазначеним Звітом було також введено  
термін «чутливе врядування» (responsive governance). 
Модель «чутливого врядування» передбачає уряд, що 
є відкритим і чутливим (сприйнятливим) до суспільства, 
більш відповідальним і краще регульованим зовнішні-
ми спостерігачами та законом. Важливою складовою 
моделі «чутливого врядування» є комплексна багато-
стороння підзвітність уряду (за принципом «360°»), при 
якій залучені всі стейкхолдери як в уряді, так і в суспіль-
стві [16, с.172].

Табл. 2 висвітлює специфіку управління людськими 
ресурсами для різних моделей державного управлін-
ня. У ракурсі нашого дослідження особливу увагу слід 
звернути на характеристики моделі «врядування».

Вищезазначене дозволяє констатувати, що модель 
врядування:

• є наступним еволюційним етапом у розвитку 
моделей управління;

• може бути застосована у різних сферах суспіль-
ної життєдіяльності;

• передбачає широке залучення до управління 
громадськості та стейкхолдерів;

• реалізується на основі відкритості, партнерства, 
розподіленої відповідальності та підзвітності;

•  потребує використання механізмів результат-
орієнтованого управління та компетентнісного підходу. 
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• повинні бути описані та розроблені задля під-
тримки та збереження результатів;

• працюють на потреби особистості та суспіль-
ства, традиційні й більш сучасні академічні цінності та 
завдання, якість і забезпечення якості, інституційне по-
зиціювання, результативність та ефективність масової 
вищої освіти, досконалі дослідження у демократичних 
суспільствах;

• базуються на експертній компетентності, залу-
ченні та участі, верховенстві права, свободі етично від-
повідальних осіб та взаємній повазі [13, с. 26].

J. Fried свої зусилля спрямував на ідентифікацію 
спільностей у широкому переліку визначень поняття 
«врядування у вищій освіті», до яких, зокрема, відніс:

• ключові слова – керівництво, лідерство, стейк-
холдери, право власності;

• ключові процеси – регулювання, керування, 
контроль [13, с. 79].

Власне визначення поняття «врядування», запро-
поноване J. Fried, є таким: «Структури врядування є 
формальними та інформальними інституційними захо-
дами, через які політичні та економічні актори/учасни-
ки організовують та управляють своєю взаємозалеж-
ністю. Ці структури зрештою слугують розширенню 
та сприяють легітимності та ефективності конкретної 
соціальної системи шляхом організації переговорних 
процесів, встановлення стандартів, забезпечення роз-
поділу функцій, моніторингу виконання, зниження кон-
фліктності та вирішення спорів» [13, с. 82]. Уточнюючи 
при цьому зміст для вищої освіти, науковець констатує: 
«Університетське врядування загально розуміється як 
набір законів, регуляцій, структур, норм і практик, які 
встановлюють рамку (каркас) для інституції задля на-
слідування її цілей, завдань і політик послідовним і ско-
ординованим способом» [13, с. 98]. 

F. Henard та A. Mitterle пропонують наступне ви-
значення: «Врядування ототожнюється (містить у собі) 
структури, зв’язки і процеси, через які на національно-
му та інституційному рівнях політики (policies) для вищої 
освіти розробляються, імплементуються та оглядають-
ся (переглядаються, оцінюються)» [21, с. 26]. При цьому 
до ключових принципів врядування у вищій освіті нау-
ковці відносять: участь, прозорість, лідерство [21, с. 49]. 

Звернемося тепер безпосередньо до з’ясування 
специфіки реалізації моделі врядування у вищій освіті.

22–23 вересня 2005 р. у Страсбурзі за ініціативи 
Ради Європи відбувся Міжнародний форум «Вряду-
вання у вищій освіті – між демократичною культурою, 
академічними намірами та силами ринку» (Higher 
Education Governance: between democratic culture, 
academic aspirations and market forces), який спрово-
кував широке обговорення проблеми врядування у 
вищій освіті [13; 17; 20]. У вступній промові на Форумі 
проф. L. Weber, акцентуючи увагу на багатогранності 
університетської місії та різнорідності стейкхолдерів  
і бенефіціарів вищої освіти, підкреслив: «Університети 
повинні бути не тільки чутливими (responsive) задля 
того, щоб адаптуватися до змінного середовища, але 
й відповідальними (responsible) за реалізацію страте-
гічних цілей суспільства» [17]. Останнє, у свою чергу, 
спричинює  перегляд принципів і механізмів управління 
у вищій освіті та потребує усвідомлення їх нового кон-
тексту.

Сутність поняття «врядування у вищій освіті»
У пошуках сутності поняття «врядування» P. Zga-

ga звертається до терміна «навігація», що означає  
«мистецтво встановлення положення та визначення 
курсу у морі», а також підкреслює, що етимологічно 
«врядування закликає до спільного володіння/права  
власності і може бути досягнуто лише у партнерстві» 
[13, с. 35–50].

S. Bergen підкреслює демократичну основу проце-
су врядування: «Врядування у вищій освіті є ключовим 
аспектом підтримки та розвитку демократичної куль-
тури, без якої демократичні інституції та демократичне 
законодавство не можуть функціонувати» [13, с. 6]. 

J. Kohler на основі аналізу провідного досвіду реа-
лізації врядування у вищій освіті визначає цей процес 
дещо ширше, констатуючи, що: «Врядування у вищій 
освіті – це інституційна система та процеси стратегіч-
ного рівня, які:

• пов’язані з ідентифікацією, затвердженням (ва-
лідацією) та реалізацією передумов, наслідків, куль-
тури, керівних інструментів, які властиві інституційній  
автономії та індивідуальній свободі у контексті з дер-
жавною відповідальністю інституції бути врядованою;

Таблиця 2
Характерні особливості управління людськими ресурсами (УЛР)

для трьох моделей державного управління

Примітка. Таблиця розроблена на основі [18, с.70].

Державне 
адміністрування

Державний 
менеджмент

Чутливе 
врядування

Система державної служби 
(ДС)

Закрита і обмежена.
Кар’єрна ДС
Безстрокове 

перебування на посаді 
(tenure)

Відкрита і децентралі-
зована.

Посадова ДС
Фіксований термін

Відкрита і регульована.
Ядро ДС та призначення 

на основі посад 
(posts position based)

Безстрокове та фіксоване 
перебування на посаді

Інституційні механізми

Незалежний центральний 
орган з управління 
персоналом на ДС

Управління персоналом
Уніфікована система 

оплати

УЛР децентралізоване 
на рівень міністерств

УЛР
Індивідуальні контракти

Регулювання 
та ведення УЛР 

Децентралізоване УЛР
Стратегічний розвиток 

УЛР
Система оплати уніфіко-
вана та зорієнтована на 
індикатори виконання

Кар’єрне просування На основі стажу
На основі результатів 

виконання
На основі спектру 

компетенцій (якостей)

Політика оплати Кваліфікації та досвід
Індикатори, 

критерії виконання
Компетенції (якості)  

та індикатори виконання

Управління виконанням Професійна етика Професійна угода 360-градусна підзвітність

Розвиток людських ресурсів Функціональні навички Компетентності
Компетентності 

та навички розвитку 
взаємодії (relational skills)
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У свою чергу ЄК для аналізу досвіду реформування 
врядування вищої освіти у європейських країнах спи-
рається на таке структурування цього процесу [22; 23]:

• Зовнішнє врядування («external governance») – 
пов’язане з інституційними механізмами на макро- або 
системному рівні:

- національне законодавство з вищої освіти;
- національна політика у вищій освіті (стратегії 

розвитку вищої освіти);
- національні органи управління;
- механізми фінансування; 
- оцінка.
• Внутрішнє (інституційне) врядування («internal 

governance», «institutional governance») – пов’язане з 
організаційними механізмами ВНЗ:

- нормативно-правові документи;
- стратегічний розвиток (організаційні механіз-

ми: розмежування повноважень процеси прийняття рі-
шень);

- органи управління (орган управління – рада ди-
ректорів, рада регентів), президент університету (ви-
конавчий керівник, генеральний директор), команда  
канцлерів або адміністративних співробітників, декани,  
завідувачі кафедрами, викладачі, представники студент-
ського самоврядування, представники громадськості);

- фінансування;
- персонал ВНЗ.
До ключових акторів/учасників процесу врядування 

у вищій освіті традиційно відносять: уряд; органи гро-
мадського врядування (опікунські ради, наглядові ради 
тощо); адміністративний та академічний персонал; сту-
дентів; представників інших стейкхолдерів. R. Farquhar 
визначає два головні критерії, що повинні застосовува-
тися для «вербування» учасників/акторів процесу вря-
дування у вищій освіті:

• «представництво – для того щоб гарантувати, 
що погляди тих, хто має законний інтерес щодо при-
йняття рішень, будуть враховані;

• компетентність – для того щоб гарантувати  
наявність необхідних знань для прийняття рішень»  
[13, с. 148].

Ефективне врядування
Еволюція парадигми «врядування» спричинила по-

яву різних проявів останнього, зокрема, виділяють: 
• розподілене врядування (shared governance);
• чутливе врядування (responsive governance);
• державне врядування (public governance);
• корпоративне врядування (corporate governance);
• університетське врядування (university governance);
• партисипативне врядування (participative gove-

rnance);  
• глобальне врядування (global governance);
• ефективне врядування (good governance) та ін.
Всі вищеперераховані поняття є закцентованими 

на тій чи іншій якості врядування. Зокрема, в останньо-
му з понять акцентовано ракурс на оцінці ефективності 
процесу.

J. Kohler та J. Huber, розкриваючи специфіку понят-
тя «ефективне врядування», зазначають: «Ефектив-
не управління у вищій освіті може бути розглянуто як 
метод досягнення згоди щодо вагомих (значимих) за-
вдань та орієнтирів вищої освіти, розроблення стратегій 
та інструментів запровадження їх у практику відповідно 
до обраної мети» [13, с. 13]. У процесі врядування бе-
руть участь різні стейкхолдери (тож присутній широкий 
спектр інтересів), тому його важливою якістю є «парти-
сипативність» (participative)/залученість. Ефективність 
такого процесу залежить від ефективності співпраці/ 
партнерства: «Такий процес повинен базуватися на 
прозорих процедурах і завданнях, мати в собі можли-
вість збагачуватися, досягати згоди та імплементувати 
рішення (легітимно та ефективно), а також бути гнуч-
ким задля того, щоб адаптувати різнорідні контексти на 
основі спільних принципів» [13, с. 13]. 

F. Henard та A. Mitterle у цьому аспекті підтримують 
точку зору J. Fried, який констатує, що: «Ефективне 
врядування – це структура, яка намагається оберігати 

Важливим аспектом дослідження процесу вря-
дування у вищій освіті є ідентифікація його чинників/ 
детермінант. Погляди зарубіжних експертів щодо фак-
торів, які спричинили розвиток та імплементацію вря-
дування у вищій освіті, є такими:

• масифікація вищої освіти; рух від традиційної 
моделі держави на основі втручання (інтервенціональ-
на) (interventionary) до нової моделі «сприяючої дер-
жави» (facilitatory); посилення автономії університетів  
(P. Zgaga, [13, с. 35–50]);

• демократизація суспільства; академічна свобо-
да; автономія та концепція вищої освіти як «суспільного 
блага»; транснаціональний характер освіти; наслідки 
Лісабонської стратегії (V. M. Soares, [13, с. 51–64]);

• фінансовий (масифікація освіти); ринкові меха-
нізми; глобалізація, інтернаціоналізація та європеїзація 
(ЄК, [22, с. 21]). 

Виміри врядування у вищій освіті
Усвідомленню сутності врядування у вищій освіті 

сприяє виокремленню та опис його складових – струк-
туризація процесу. 

P. Zgaga виділяє три рівні/структурні виміри вряду-
вання у вищій освіті [13, с. 35–50]:

• внутрішній або інституційний – врядування за-
кладами вищої освіти;

• зовнішній або системний – врядування систе-
мою вищої освіти;

• міжнародний або глобальний – врядування сис-
темами вищої освіти у межах міжнародних (глобаль-
них) перспектив, наприклад Болонський процес.

Учений підкреслює, що «всі три структурні виміри 
врядування – інституційний, системний і міжнародний –  
створюють трикутник «взаємозалежної сукупності» 
(interdependent totality), що дозволяє розглядати вря-
дування у вищій освіті як багатовимірну концепцію 
(multidimensional concept), яка:

• не є однорідною, завершеною, безпроблемною 
та незаперечною;

• містить низку відкритих питань, проблем і ди-
лем;

• потребує врахування між академічними праг-
неннями, впливами ринку та демократичними ціннос-
тями;

• базується на балансі «автономія vs. підзвітності» 
[13, с. 35–50].

Вищезазначена неоднозначність проявляється у 
наявності досить різнорідних поглядів зарубіжних фа-
хівців щодо складових процесу врядування у вищій 
освіті. Зокрема J. Kohler виділяє чотири складових про-
цесу врядування у вищій освіті:

• місія вищої освіти;
• врядування систем вищої освіти;
• врядування закладів вищої освіти;
• актори / учасники у врядуванні вищої освіти  

[13, с. 17–32].
Ще один погляд на виміри врядування має J. Fried, 

який вирізняє:
• зовнішнє регулювання;
• зовнішній провід (керівництво);
• академічне самоврядування;
• управлінське самоврядування;
• конкуренція [13, с. 85–86].
J. Fielden для опису теперішніх моделей врядування 

вищою освітою використовує такий спектр параметрів:
• національний каркас – візія, стратегія, законо-

давство щодо вищої освіти, статус державних ВНЗ, 
приватні ВНЗ;

• врядування сектором вищої освіти – управлін-
ня системою в цілому, розподіл повноважень, органи  
центральної влади, автономія інституцій, підзвітні інсти-
туції, забезпечення якості, управління дослідженнями;

• фінансування – загальна структура фінансу-
вання, розподіл ресурсів, фінансовий моніторинг і кон-
троль, управління майном, результативність;

• врядування державними ВНЗ – повноважен-
ня ради, обрання голови та членів ради, призначення  
президента, покращення процесів врядування [20]. 
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університетів, були досягнуті за рахунок значних за-
конодавчих реформ. У багатьох європейських країнах 
були прийняті нові національні закони про вищу освіту. 
Іншим наслідком зазначених процесів слід вважати по-
силення відповідальності/підзвітності ВНЗ за резуль-
тати своєї діяльності, що спричинило, зокрема, ство-
рення механізмів забезпечення якості та відповідних 
систем.

Здійснений ЄК аналіз реформ у 33 європейських 
країнах дозволив констатувати два ключові висновки:

• реформи врядування у вищій освіті мають міс-
це на різних рівнях і у різних політичних нішах вищої  
освіти;

• успішність реформ врядування у вищій освіті 
вимірюється у термінах покращення досягнень систем 
вищої освіти в цілому [22, с. 2]. 

Задля оцінювання ефективності врядування ЄК 
пропонує використовувати вісім вимірів: доступ, рівень 
(зрілість) студентів, випуск, працевлаштування, міжна-
родна студентська мобільність, результативність, залу-
чене фінансування, ефективність витрат [22]. 

Виклад основного матеріалу в межах даної статті 
завершимо положенням звітного документа, пред-
ставленого на Парламентській Асамблеї Ради Європи  
23 червня 2012 р., відповідно до якого врядування ви-
щою освітою розглядається як «визначальний фактор 
функціонування та якості систем вищої освіти» [24, с.11]. 

Висновки. Здійснений аналіз дозволяє констату-
вати:

1. Врядування є наступним еволюційним етапом у 
розвитку моделей соціального управління, що відпові-
дає викликам і потребам сучасного суспільства.

2. Врядування вищою освітою:
• є багаторівневим і багатовимірним процесом;
• здійснюється за участі багатьох акторів;
• базується на принципах партнерства, відкри-

тості, відповідальності та лідерства.
3. Складовими врядування у вищій освіті є струк-

тури та процеси, за допомогою яких реалізовується 
багатогранна місія сучасного університету. Вирізняють 
зовнішнє врядування (структури та процеси поза уні-
верситетом) і внутрішнє врядування (структури та про-
цеси в університеті).

4. Ефективне врядування вищою освітою перед-
бачає застосування результат-орієнтованого та компе-
тентнісного підходів і забезпечення професіоналізації 
управління.

5. Ознайомлення з досвідом реформування систем 
управління вищою освітою країн Європи та існуючи-
ми моделями врядування вищою освітою зарубіжних 
країн є необхідною передумовою визначення теорети-
ко-методологічних основ для розроблення вітчизняної 
моделі врядування вищою освітою. Запровадження 
моделі врядування у вищу освіту України потребує ре-
алізації відповідних заходів на законодавчому та орга-
нізаційному рівнях, а також відповідну підготовку всіх 
учасників цього процесу.
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цілісність системи академічних цінностей та одночасно 
позиціонує університети у їх широкому середовищі за-
для того, щоб зробити їх сприйнятливими (чутливими) 
до зовнішніх завдань, вимог і очікувань» [16, с. 42].

Аналізуючи забезпечення ефективності врядуван-
ня на інституційному рівні, L. Weber стверджує, що для 
того, щоб бути життєздатними та успішними у сучасно-
му соціумі університети повинні:

• бути автономними;
• бути проактивними, прозорими, підзвітними/ 

відповідальними:
- добре ідентифікувати своє оточення;
- усвідомлювати своє портфоліо/свій профіль;
- фіксувати місію та розробляти відповідні стратегії;
- забезпечувати сприятливе підґрунтя для прий-

няття рішень;
• мати адекватний рівень (де)централізації;
• покращувати/удосконалювати процес прийнят-

тя рішень задля підвищення їх ефективності;
• забезпечувати професіоналізацію управління 

[19, с. 63–75].
Шляхи імплементації та тенденції розвитку  вряду-

вання вищою освітою: на прикладі країн Європи
Починаючи з 1990-х років у системі управління 

вищою освітою країн Європи відбулися значні зміни. 
Трансформацію моделі управління у напрямі врядуван-
ня пов’язують, зокрема:

• зі значним розширенням кількості його учасників;
• розподіленням/делегуванням влади/повноважень 

та відповідальності між різними політичними рівнями;
• зміщенням вектора з регулювання (домінує 

один актор – держава) до координації (так зване бага-
торівневе управління за участю багатьох акторів).

У результаті була визначена нова роль держави – 
стимулювання, коли «державне втручання спрямоване 
на формування рівних умов задля сприяння саморегу-
ляції» середовища вищої освіти [22; 23].

ЄК у своєму дослідженні реформ врядування у ви-
щій освіті країн Європи [22] ідентифікувала такі основні 
тенденції у цьому процесі:

• прийняття нових законодавчих актів про вищу 
освіту;

• розвиток систем забезпечення якості відповід-
но до орієнтирів Болонського процесу;

• посилення автономії ВНЗ;
• зміна легального статусу ВНЗ;
• нові внутрішні структури врядування;
• розроблення інституційних стратегій та запро- 

вадження багаторічних угод між ВНЗ і урядовими 
структурами;

• удосконалення механізму підзвітності/відпові-
дальності;

• партнерство з бізнесом;
• фінансова автономія.
Найбільш значущою тенденцією в управлінні ви-

щою освітою країн Європи стало та залишається роз-
ширення автономії ВНЗ. Оскільки автономія універси-
тетів розглядається як ключова передумова та основа 
врядування у вищій освіті, на наш погляд, буде корис-
ним і важливим ознайомлення з визначеннями цього 
поняття, запропонованими, зокрема, ЄК: «Інституційна 
автономія передбачає:

• управлінську гнучкість інституцій задля визна-
чення своєї власної ідентичності, профілю та вста-
новленню власних цілей і пріоритетів без зовнішнього 
втручання;

• рівень незалежності організації щодо уряду в 
активному використанні делегованих компетенцій при-
йняття рішень» [22, с. 31]. 

Основними складовими інституційної автономії 
ВНЗ є: організаційна, політична (змістова), кадрова, 
фінансова. Посилення інституційної автономії ВНЗ, у 
свою чергу, актуалізувало проблему інституційного 
розвитку та професіоналізації управління закладами 
вищої освіти. 

Зміна відносин між державою та ВНЗ у країнах 
Європи, у т.ч. забезпечення інституційної автономії  
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Калашникова С. А., Жданова е. А.
УпРАВЛеНие В ВыСШем ОбРАЗОВАНии: СУщНОСть, иЗмеРеНия, теНДеНции

В статье на основе анализа научных трудов зарубежных экспертов информационно-аналитических материалов 
Мирового банка и Европейской Комиссии определены сущность и составляющие процесса правления в высшем 
образовании, обоснована актуальность и констатированы трансформации управления современными ВУЗами  
в направлении модели правления в странах Европы.

Ключевые слова: правление, автономия, лидерство, профессионализация управления.

Kalashnikova Svitlana, Zhdanova Kateryna
Governance in hiGher education: eSSence, dimenSionS, trendS

In the article on base of analysis of the research publications of foreign experts, the informational and analytical materials of 
the World Bank and the European Commission the authors have determined essence and components of governance in higher 
education, argued actuality and determined transformations in administration of modern HEIs in direction of governance model 
in European countries.

Keywords: governance, autonomy, leadership, professionalization of administration.     
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філософський аналіз статусу та перспектив універси-
тету.

Сучасний світовий дискурс освітньої політики де-
тально проаналізовано у працях В. Андрущенка та  
В. Савельєва. Особливостям сучасного стану україн-
ської освіти присвячено колективну монографію «Фі-
лософія і методологія розвитку вищої освіти України в 
контексті євроінтеграційних процесів», що підготовле-
на в Інституті вищої освіти НАПН України. Серед ма-
теріалів, що в ній поміщені, варто згадати про розділи:

• В. Андрущенка, в якому представлено основні 
характеристики європейської вищої освіти;

• М. Бойченка, що присвячений аналізові пара-
дигм розвитку вищої освіти;

• Л. Горбунової, в якому розглянуто особливості 
освітнього процесу з огляду на виклики сучасності; 

• С. Пролєєва та В. Шамрай, в якому зосереджу-
ється увага на проблемі зв’язку між освітнім проектом 
модерну та сучасним університетом.

Мета статті. Здійснення філософського аналізу 
актуальних викликів до сучасного університету, що 
впливають на реалізацію засад Болонської декларації 
та в цілому на формування та здійснення ефективної 
освітньої політики. 

Виклад основного матеріалу розгортається нав-
коло виокремлених чотирьох основних викликів до 
сучасної вищої освіти, які актуалізуються в контексті 
впровадження в освітній простір принципів Болонсько-
го процесу.

Одним з них вважаємо соціокультурний виклик. 
Йдеться передусім про те, що  класичний культурний 
проект університету і його місіz переживають сьогодні 
кризу. Звісно, можна сприймати це як певну парадиг-
матичну «інерцію», адже питання про культурну кризу 
перманентно порушується, починаючи від західних  
інтелектуалів з кінця ХІХ століття. Можна було б навчи-
тися спокійно ставитися до різноманітних її діагностик. 
Однак доречно прислухатися до думки Х. Арендт. Вона 
попереджає, що як тільки ми призвичаюємося до такої 
«інерційності» і перестаємо звертати увагу на кризові 
явища, виробивши щодо них стереотипне відношення, 
вони набувать катастрофічного виміру: «Криза стає 

У статті проаналізовано актуальні виклики до сучасного університету, що впливають на реалізацію засад Болон-
ської декларації та в цілому на формування та здійснення ефективної освітньої політики в Україні. Соціокультурний ви-
клик до освіти відкриває дві перспективи. По-перше, роль університету як феномену, витвореного культурою, полягає 
в тому, щоб створити простір для співіснування різних його проектів, котрі будуть конкурувати і взаємодіяти. По-друге, 
в ситуації суперечності між національним і постнаціональним, як і будь-який мультинаціональний, глобальний продукт, 
принципи Болонського процесу повинні піддаватися інтерпретації в локальних національних умовах. Інституційний ви-
клик проявляється, з одного боку, в тому, що сучасний університет перетворюється на мультинаціональну корпорацію, 
глобалізується. З другого боку, із розвитком інформаційних технологій змінюється роль та можливості університету 
як інституції для здобування вищої освіти. Третій виклик для вищої освіти та університету визначено як політичний 
(ідеологічний). Його розкриття здійснюється шляхом критики засад Болонського процесу, що зосереджує увагу на па-
нуванні в освітньому просторі неоліберальної освітньої політики. Системний виклик виводиться із українського досвіду 
формування освітньої політики та впровадження засад Болонського процесу. Він пов’язаний із домінуванням фор-
мальних змін над сутнісними, надмірною бюрократизацією освітнього процесу, що придушує можливості критичного, 
творчого начала, на яке спирається університет.

Ключові слова: університет, освітня політика, Болонський процес, вища освіта, місія університету, класичний про-
ект університету, соціокультурний виклик, інституційний виклик, політичний виклик, системний виклик, глобалізація.

Постановка проблеми та її актуальність. Остан-
нім часом у дискусіях про університет та освітню по-
літику можемо спостерігати своєрідне «повернення до 
Ліотара». Йдеться, звісно, про намагання актуалізува-
ти ті ідеї щодо сучасного стану знання, які французький 
філософ висловив у відомій праці «Ситуація постмо-
дерну» (підзаголовок якої звучить як «трактат про зна-
ння»). Праця презентує своєрідний звіт про стан знання 
в сучасних суспільствах. У ситуації «кінця мета нарати-
вів» Ліотар діагнозує поряд із кризою метафізичної фі-
лософії занепад університетської інституції. «Ситуація 
постмодерну» була написана 1979 року і деякі тези, що 
були в ній висловлені, тепер уже мають лише істори-
ко-філософське значення, але необхідність переосмис-
лення ролі знання та становища сучасного університе-
ту не втрачає актуальності. Філософські рефлексії про 
стан вищої освіти мають бути зосереджені на розумінні 
особливостей соціального, культурного та політичного 
контекстів, в яких опинився сучасний університет та в 
яких здійснюються освітні проекти (такі як проект тво-
рення загальноєвропейського освітнього простору). Не 
викликає сумніву, що сьогодні ми повинні витворюва-
ти нові способи формування дискурсу про універси-
тет і освіту, шукати категорії, які дозволять критично 
і раціонально осмислювати феномени, що породжені 
домінантними трендами й тенденціями, а також чітко 
визначати існуючі проблеми та виклики. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі.
До осмислення проблеми сучасного становища універ-
ситету зверталися як вітчизняні, так і закордонні дослід-
ники. Вже, по суті, класичними стали праці, присвячені 
філософському розумінню феномену університету,  
Х. Ортеги-і-Гассета, Г.-Ґ. Ґадамера, Ю. Габермаса та 
ін. Критичний погляд на сучасну університетську освіту 
знаходимо в роботах Б. Рідінґса, А. Блума. Серед ві-
тчизняних досліджень можемо згадати спеціальний но-
мер часопису «Дух і літера» (№ 19, 2008), присвячений 
проблемі автономії університету, та науковий проект 
«Покликання університету», результатом якого ста-
ло видання статей українських дослідників (зокрема,  
М. Поповича, В. Горського, О. Гомілко, А. Єрмолен-
ка, М. Мінакова, С. Пролєєва та ін.), в яких здійснено  

УНІВЕРСИТЕТ, БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 
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катастрофою тільки тоді, коли ми підходимо до неї з 
уже готовим заздалегідь судженням, тобто з уперед-
женням. Такий підхід не тільки загострює кризу, а й по-
збавляє нас відчуття реальності та можливості для роз-
думів над тим, що саме відбувається» [2, с. 182]. Тому 
соціокультурний виклик до сучасного університету ви-
магає філософської рефлексії.

Розпочнемо із визначення того, що називаєть-
ся класичним проектом університету. Своєрідними 
a priori, що лежать в його основі, є ідеї вільного до-
слідження та самоцінності людського буття. Ці дві ідеї 
взаємопов’язані і доповнюють одна одну, спираючись 
на принцип гідності людини та поваги до цілісності 
людської особистості. З цього витворюється ідея уні-
верситету, що згодом реалізується в конкретних його 
проектах, котрі розроблялися та реалізувалися в різ-
ні соціокультурні періоди. Зразком класичної моделі 
університету є, звісно, модель Гумбольдта. Це – уні-
верситет, становлення якого згодом корелювалося із 
становленням національної держави та національної 
ідентичності. Вища освіта в своїх підвалинах вико-
нує тут місію збереження і трансляції культури, буду-
чи при цьому закономірною еволюцією університету 
епохи модерну, що визначає автономію особистості 
та універсальність знання, здобутого завдяки розуму. 
У Гумбольдтівській моделі університету відбувається 
синтез розуму (концепція університетської освіти, що 
була запропонована І. Кантом у праці «Спір факульте-
тів») і культури (себто того, що було визначено універ-
салією епохи романтизму). У певному сенсі, це новий 
етап модернізації вищої освіти, що відповідає виклику 
з боку становлення нових соціокультурних утворень та 
закладання передумов національних ідентичностей. 
Розум не відірваний від життя, він стає пов’язаний із 
культурою, що забезпечує відтворення раціональності 
як на рівні становлення особистості, так і на рівні утвер-
дження і підтримки політичного та соціального порядку. 
Концентрація уваги на культурі закладає інституційну 
форму університету, а дотичність до модернізаційного 
проекту, що спирається на розум, забезпечує зв’язок 
із державними структурами, які здійснюють контроль 
(стимулюють або гальмують) його діяльність.

Внаслідок цього університет і національна держава 
тісно пов’язувалися. Університет забезпечував витво-
рення національної ідентичності, натомість держава 
забезпечувала захист дій університету. В період кри-
зи суверенітету національної держави відбувається 
втрата університетом відчуття власної місії. Б. Рідінґс 
у праці «Університет у руїнах» демонструє перетворен-
ня Університету Культури на Університет Досконалості, 
яке проявляється, зокрема, в тому, що «...університет 
перетворюється із ідеологічного апарату національної 
держави у відносно незалежну бюрократичну систе-
му» [6, с. 30]. Поняття «досконалість», що використане 
для характеристики університету, не має однозначно 
позитивного смислового навантаження. Вища освіта 
відтепер повністю підкоряється ринковим принципам, 
а «досконалість» – це ніщо інше як концепт, до якого 
відсилаються, коли задіюють маркетингові механізми 
самопрезентації.

Концепція Б. Рідінґса дає чіткі вказівки на певні сут-
нісні проблеми сучасної вищої освіти, однак вимагає 
деяких доповнень. Зокрема, слід додати, що актуаль-
ний контекст на зміну ідеї «культури» на перший план 
висуває ідею «тексту» (згадаймо, текстуалізацію світу, 
коли усе, в тому числі й соціальні та політичні утворен-
ня, сприймаються як цитати і гіперцитати). Розмивання 
суб’єкта текстом корелюється із втратою національни-
ми утвореннями своєї стрижневої ідеї, яка забезпечу-
вала ідентифікацію та легітимувала породжені ними 
смисли, в тому числі й ті, що продукувалися універси-
тетами. Поряд із економічними та соціальними вимі-
рами глобалізації можемо говорити про глобалізацію 
смислу, себто поширення нематеріального капіталу, 
який грунтується на західних цінностях та засадах сві-
товідношення. Погодити із національними локальнос-
тями такі глобалізовані смисли доволі складно, вони 

взаємно деформують одне одного. Глобалізація ви-
ражає тенденцію гомогенізації локальності; натомість 
локальність в силу своєї специфіки протидіє тій інтер-
претації глобальних (культурних, соціальних, політич-
них) змістів, яка передбачається мультинаціональними 
утвореннями. Місія університету нести життєвий прин-
цип, що глибоко вкорінений в культуру, втрачає свою 
актуальність і сприймається як певний анахронізм. 

У контексті сказаного, криза університету, на наш 
погляд, має більш складну причину, аніж це виражено 
через кризу національної держави. Її можна спробува-
ти презентувати як суперечність, що породжена доволі 
глибокими соціокультурними розламами та перетво-
реннями сучасності (те, що окреслюється поняттями 
«пізній модерн», «постмодерн», а останнім часом на-
віть «after-постмодерн»). З одного боку, має місце 
втрата частини суверенітету національною державою 
як суб’єктом легітимної політичної дії, а також зростан-
ня ролі мультинаціональних утворень, що намагаються 
впливати на ціннісний та смисловий простір локальних 
спільнот. З другого ж боку, можемо спостерігати спон-
танні посилення національних ідентичностей (скажімо, 
у членів ЄС зі Східної Європи), що зумовлює неможли-
вість реалізації мультинаціональних і наднаціональних 
проектів. 

У сфері освіти ці суперечності і розлами акумулю-
ються, оскільки постає питання про трансляцію та від-
творення певної (національної чи мультинаціональної) 
системи цінностей та культурних орієнтацій. В Україні 
можемо спостерігати, як з боку національної держави 
відбувається тиск на вищу освіту і вимога хоча б симу-
лювати творення національної ідеології; глобалізація ж 
вимагає приділяти все більше уваги адміністративній 
складовій, що спрямована на інтеграцію ринку знання  
і витворення космополітичної ідентичності.

До речі, у своїй доповіді на ХХІІІ Всесвітному філо-
софському конгресі (2013 р.) «Заклик до конституціо-
налізації міжнародного права» Ю. Габермас обґрунто-
вує перспективи космополітизму як світової тенденції. 
Філософ стверджує, що у взаємопов’язаному світі 
суспільства і навіть наддержави втрачають свою функ-
ціональну автономію у важливих сферах політики, а в 
мовах глобалізації зростаюча кількість проблем спо-
нукає держави до співробітництва. «Держави, – пише 
він, – більше не можуть розглядати себе виключно 
як суверенні, взаємодіючі суб’єкти; сьогодні вони вже  
діють як члени міжнародного співтовариства» [8].

Соціокультурний виклик до освіти відкриває дві 
перспективи. По-перше, університет відмовляється від  
того, що його проект є ідеальним чи універсальним (у 
праці Б. Рідінґса цей момент представлений як втрата 
університетом привілейованого статусу моделі ідеаль-
ного суспільства і перетворення його на модель відсут-
ності моделей [6, с. 38]). Отже, роль університету як фе-
номену, витвореного культурою, полягає в тому, щоб 
створити простір для співіснування різних проектів, ко-
трі будуть конкурувати (вступати між собою в конфлікт 
інтерпретацій), не претендуючи перетворитися на ме-
танаратив. По-друге, в ситуації суперечності між націо-
нальним і постнаціональним, як і будь-який мультинаці-
ональний, глобальний продукт, принципи Болонського 
процесу повинні піддаватися інтерпретації в локальних 
національних умовах. Вони можуть претендувати бути 
одним із проектів прагматичного мислення про універ-
ситет в локальних умовах, не відкидаючи особливос-
тей ситуації цієї спільнотної локальності. 

Другий виклик, який стоїть перед вищою освітою в 
цілому та університетом зокрема, можемо назвати ін-
ституційним. Певною мірою цей виклик перегукується 
із попереднім, оскільки є дотичним до суспільної ролі 
сучасного університету та його становища в актуаль-
ному соціокультурному контексті. Інституційний ви-
клик проявляється, з одного боку, в тому, що сучасний 
університет перетворюється на мультинаціональну 
корпорацію, підкоряється логіці пізнього модернізму 
(пізнього капіталізму, за Ф. Джеймісоном), глобалізу-
ється тощо. Зрештою, Болонський процес у певному 
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сенсі і є проявом цієї глобалізації освітнього простору. 
З другого боку, із розвитком інформаційних технологій 
змінюється роль та можливості університету як інсти-
туції для здобування вищої освіти. В Інтернеті можна 
сьогодні легко здобувати кваліфікації та спеціалізації 
за допомогою он-лайн курсів (як приклад, можемо зга-
дати відомий сервіс онлайнового навчання edX, що є 
спільним проектом Гарвардського університету, Мас-
сачусетського технологічного інституту, Університету 
Берклі та Техаського університету). Проблема інститу-
ційної ідентичності університету має як позитивні, так 
і негативні наслідки для вищої світи. Погляньмо на ці 
аспекти інституційного виклику більш детально.

Поширення логіки продуктивності, що вироблена 
в умовах пізнього капіталізму (постсучасності), пере-
творює університет на своєрідні «фабрики знання» 
(в англомовній літературі можемо зустріти термін 
edu-factory). Таку інституційну ідентифікацію викорис-
товують часто інтелектуали, яких можна віднести до 
сучасної лівиці (зокрема, засадничим для них є твер-
дження, що має виразне походження від марксизму, 
про відсутність якісної різниці щодо інвестування капі-
талу між «фабрикою знання» і звичайною фабрикою: 
«...обидві є просторами, в яких відбуваються виробничі 
відносини, витворення додаткової вартості і тому також 
з’являються в них, пов’язані з цим напруження, відно-
сини влади і експлуатації» [9, c. 5]). Їхня критика, хоча 
й відображає ідеологічне ангажування, серйозно ста-
вить проблему уподібнення засад наукової та освітньої 
діяльності університету із засадами діяльності вироб-
ничих підприємств чи мультинаціональних корпорацій. 
Як наслідок, сучасні умови глобалізації зумовлюють 
появу нового різновиду економічних відносин, в які 
втягується освітній процес, що отримали назву «когні-
тивного капіталізму». Університет втрачає свою авто-
номію, оскільки його організація починає орієнтуватися 
на критерії відповідності засадам здобування прибут-
ку. Більше того, очевидними стають суперечності уні-
верситетських свобод, аж тією мірою, що, піддаючись 
логіці економічних відносин відбувається відчужен-
ня викладача від процесу викладання, а студента від 
процесу навчання (кажучи простою мовою, навчання 
в університеті зводиться до того, що викладач лише 
«відпрацьовує» своє доволі високе навантаження, не 
маючи змоги проявити наукову творчість в освітньому 
процесі, а студент лише збирає зарахування до заліко-
вих книжок, сприймаючи своє навчання як отримання 
певного виду послуг). 

Університет, таким чином, намагається підлашто-
вуватися під вимоги споживацького суспільства: «Сьо-
годні партнер (співбесідник, замовник) університету, – 
пише російський дослідник М. Манацький, – це вже не 
національна держава, амбіційна та агресивна. Сьогодні 
це індивід, який слабо пов’язаний з батьківщиною, але 
ще слабкіше – з космополітичним етносом а la Кант. 
Це споживач, егоїст» [4, с.11]. Орієнтація на споживача 
зумовлює налаштування на елімінацію із навчального 
процесу тих спеціалізацій, які користуються меншим 
попитом серед абітурієнтів, спрощення навчального 
процесу, надання переваги різноманітним тренінгам, 
аніж традиційним лекційним та семінарським занят-
тям. Понад те, проголошується, що університет пови-
нен сприяти утвердженню певної ментальної структу-
ри, яка дозволяє особі адаптуватися до вимог ринку. 
З цього, власне, й походять пропозиції відмовитися від 
підтримки певних галузей (передусім, гуманітарного) 
знання, що є «непридатними» для здобування швидкої 
економічної користі. 

Зауважимо, що при такому налаштуванні на рин-
кову логіку університет, певною мірою, уподібнюється 
Ахілесові, що намагається наздогнати черепаху. Таке 
порівняння має сенс з огляду на інтенсивність та швид-
кість змін у сучасному світі, що може призвести до за-
старіння здобутих певним спеціалістом навичок вже на 
етапі завершення навчання. Безперечно, слід додати 
до цього домінування в сучасній західній соціокуль-
турній системі моделі суспільства послуг. Як наслідок, 

освіта зазнає трансформацій, оскільки лише по суті 
декілька сфер (як, наприклад, право, медицина та ін-
формаційні технології) характеризуються когнітивною 
ємкістю, себто вимагають здобування доволі значного 
об’єму знань. Тож і розробляються освітні стратегії, які 
орієнтовані на розвиток компетентності, обмежуючи  
і деактуалізуючи пов’язаність процесу здобування ви-
щої освіти із розвитком фундаментального знання. 

Впровадження принципів Болонського процесу де-
кларує передумови для зміни ситуації. Інтелектуали, 
що з ентузіазмом ставляться до ідеї створення єдиного 
європейського простору освіти, намагаються пов’язати 
її із емансипаційним дискурсом – мовляв, завдяки за-
провадженню нової моделі освіти, надається викла-
дачам і студентам можливість подолати відчуження, 
оскільки вони здобувають вільні умови для саморозвит-
ку в контексті академічного співтовариства. До такого 
ентузіазму, однак, слід ставитися доволі обережно, аби 
не втратити з поля зору проблеми, що серйозно його 
підважують. Передусім, йдеться про те, що Болонський 
процес демонструє орієнтацію на логіку розвитку рин-
ку. Тож, описувати його в категоріях «звільнення» не 
видається можливим. Адже справжня «освітня еманси-
пація» може настати завдяки поверненню морального 
авторитету університету та соціального престижу зна-
ння (що зупинить перетворення вищої освіти на «освіт-
ньо-кваліфікаційну машину»).

З огляду на зазначене можемо ствердити, що 
вища освіта повинна, усвідомлюючи перший аспект 
інституційного виклику, спробувати використати для 
посилення своїх фундаментальних засад другий його 
аспект – утвердження парадигми інформаціоналізму. 
В результаті цього змінюється форма соціального бут-
тя – поширення набувають мережеві форми організа-
ції. Мережеве суспільство вимагає переорієнтації спо-
собу мислення, передбачає відхід від взаємовідносин, 
що побудовані на принципах сталості та ієрархічності, 
а також, як закономірний наслідок, закладає потребу в 
постійному навчанні. Для організації навчального про-
цесу актуальною стає триступенева концепція навчан-
ня, яку пропонує Г. Бейтсон. Згідно із нею виокремлю-
ються такі ступені навчання: 

• просто навчання (передбачає передачу певної 
суми знань); 

• навчання процесу навчання (передбачає фор-
мування способу мислення, навичок та вмінь, що необ-
хідні для майбутнього життя); 

• навчання перенавчатися [3, с.18–19]. 
Результатом упровадження такої моделі навчання 

стане набуття особистістю вміння самостійно змінюва-
ти стилі мислення, застосовувати креативний підхід до 
вирішення проблем.

У рамках парадигми інформаціоналізму питання 
виховання, освіти й зацікавлення людей наукою набу-
вають нових аспектів. Слід використовувати пізнаваль-
ний потенціал нових медій. Відомий медіа-теоретик  
Л. Мановіч, наприклад, стверджує, що інтерактивність, 
яку впроваджують сучасні інформаційні технології, до-
сконало вписується в способи мисленнєвих операцій 
людини. Зокрема, принцип гіперпосилань, який стано-
вить основу інтерактивних медіа, опредмечує процес 
асоціацій, який часто вважається ключовим для люд-
ського мислення. Тож сучасна інформаційна культура 
(яку інколи окреслюють як Культура 2.0) закономірно 
породжує ідею електронного академізму, що зумов-
лює зміни у трансляції та популяризації наукових знань. 
Як ми вже зазначали, в інформаційному суспільстві по-
ширення набуває навчання через Інтернет. Завдяки 
цьому відбувається перетворення процесу навчання на 
полілінійний та імматеріальний. Крім того, змінюється 
спосіб презентації результатів наукового дослідження. 
Відтепер науковий текст перетворюється на мультиме-
дійний конструкт. Більш ефективними стають способи 
боротьби із плагіатом та верифікації наукових резуль-
татів. 

Згадаймо також про те, що сучасний електронний 
світ дає можливості творити спільноти й мережі, що 
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об’єднують знання. Можемо говорити про появу фено-
мену «колективного розуму», до якого може долучити-
ся будь-хто, здобуваючи знання. Це збільшує можли-
вості потенційної участі кожної особистості в наукових 
дискусіях, освітніх проектах тощо.

При цьому в академічних колах донині зустрічаємо 
скептичне ставлення до електронного академізму. Ви-
кликом для розвитку потенціалу вищої освіти є, образ-
но кажучи, «замкнутість Науки 2.0 рамками інтерфей-
су». Тож парадигму інформаціоналізму слід, мабуть, 
сприймати не як абсолютний замінник інституційного 
порядку академічних та наукових спільнот, але як спо-
сіб та можливість утвердження відкритості та загальної 
доступності, себто як підсилення тієї відкритості у здо-
буванні та поширенні знання, що в цілому притаманна 
університетові як культурній інституції.

Третій виклик для вищої освіти та університету мо-
жемо визначити як політичний (чи навіть ідеологічний). 
Для його окреслення будемо відштовхуватися від кри-
тики засад Болонського процесу, що зосереджує ува-
гу на пануванні в освітньому просторі неоліберальної 
освітньої політики. Болонський процес при такому кри-
тичному поглядові визначають як тенденцію до утвер-
дження міжнародної конкурентності системи освіти в 
Європі, що передбачає також формування привабли-
вості європейських культурних цінностей та ідеалів для 
інших країн. У цьому вбачають прояви європоцентриз-
му, переконання в універсальності західних ціннісних 
орієнтирів та спробу здійснення культурної експансії на 
незахідні суспільства. Підсилює таку інтерпретацію за-
гальний контекст постідеологічного дискурсу в сучас-
ній політичній та соціальній теорії. Йдеться про кризу 
традиційних ідеологій, що мали тотальний характер та 
утвердження обмежених, фрагментарних (чи за Дж. 
Шварцмантелем «молекулярних») мікроідеологічних 
систем на тлі загального переважання неолібералізму. 
Форма лібералізму, яка нині проявляється, безпосе-
редньо пов’язана із функціонуванням ринкової еконо-
міки. З огляду на це, віднесення Болонського процесу 
із його орієнтацією на потреби ринку до неоліберальної 
ідеологічної програми виглядає доволі узасадненим. 

У цій ситуації закономірно постає питання про уні-
верситет як автономного дієвця освітньої політики. Аби 
проявити та утвердити таку позицію, університет по-
винен здійснювати власну культурну політику. Понят-
тя «культурної політики» в сучасній філософії набуло 
популярності завдяки праці Річарда Рорті «Філософія 
як культурна політика». В ній філософ визначає понят-
тя «культурної політики» як соціополітичні заходи, що 
орієнтовані на збільшення толерантності одних груп 
по відношенню до інших. Вважаємо, однак, що можна 
вживати це поняття в більш широкому значенні, а саме 
як соціально-політична стратегія, що має на меті запро-
вадження ціннісно-смислової системи, яка, з одного 
боку, спирається на досвід традиції, а з іншого – відпо-
відає вимогам актуальної соціокультурної ситуації. При 
такому розумінні культурна політика в жодному разі 
не обмежується опікуванням держави про культуру, а 
стосується структурних перетворень на рівні загальних 
культурних смислів та порядку, що ними породжений. 
Культурна політика університету спирається на мо-
ральні ідеї, що традиційно супроводжували проект цієї 
інституції, – такі як свобода, слідування істині, служіння 
людству, гуманізація суспільства. Ці ідеї повинні стати 
смисловими орієнтирами для транснаціональних освіт-
ніх політик. 

Останній, четвертий, виклик можна назвати сис-
темним. Доволі чітко він виводиться з українського до-
свіду формування освітньої політики та впровадження 
засад Болонського процесу. Він пов’язаний із доміну-
ванням формальних змін над сутнісними. Це зумовле-
но відсутністю університетської автономії та централі-
зацією управління освітніми процесами. Держава праг-
не запроваджувати у вищу освіту бюрократичні засади 
функціонування, що придушує можливості критичного 
начала, на яке спирається університет. Доволі часто 
це супроводжується відсутністю розуміння традиції  

та суті університетської освіти. Таке квазі-реформуван-
ня не відповідає вимогам часу. Простір вищої освіти 
(тим більше в наш час) не може розвиватися завдяки 
ієрархічній логіці адміністративної системи.

Зокрема неможливість формалізації впроваджен-
ня того чи іншого освітнього проекту бюрократичними 
засобами зумовлена тим, що дисциплінарні форми ре-
гулювання трансляції знання не дозволяють зрозуміти, 
що завдання сучасної освіти – це передусім навчити 
контекстуалізувати, бачити взаємодію частин і цілого. 
Освіта та її регулювання повинне мати полівекторність 
та пластичність, що даватиме можливість реагувати на 
складність та різноманіття світу, в якому живе і працює 
сучасна людина. Сучасність дійшла усвідомлення того, 
що знання виникає у процесі навчання, воно є части-
ною внутрішнього світу тих, хто вчиться і хто навчає, 
їхніх інтересів, цінностей і цілей, тому конфігурація зна-
ння розглядається як цикл, який не зводиться до одного 
значення, а спонукає до нових розмислів. Враховуючи 
багатовимірну природу Homo Complexus (окреслення 
сучасної людини, яке подає Е. Морен), освіта повинна 
стимулювати внутрішній потенціал людини, розширю-
вати простір людських можливостей. Таке налашту-
вання освіти доволі важко втиснути в рамки ієрархізо-
ваної логіки управління освітніми процесами згори.

Висновки. З цього можемо твердити, що сучасні 
тенденції розвитку вищої освіти в Україні вимагають 
десимулякризації принципів Болонського процесу. Ідеї, 
які проголошуються в документах щодо формування 
європейського простору освіти, слід трактувати не як 
незмінні стандарти, а як принципи, що вимагають по-
стійної раціональної дискусії. Вони повинні сприймати-
ся як такі, що мають регулятивний, а не нормативний 
характер.

В цілому, згадані виклики можуть бути своєрідни-
ми передумовами для нового звіту про стан знання та 
університету в Україні. Вони актуалізують його необ-
хідність та вказують шляхи подальших філософських 
рефлексій над становищем вищої освіти. Свого часу 
відомий англійський історик А. Тойнбі стверджував, що 
механізмом розвитку цивілізацій є їх вміння давати від-
повіді на ті виклики, які ставить перед ними навколиш-
ній світ. Якщо цивілізація дає неадекватну відповідь, 
вона занепадає. Щось подібне можемо сказати про 
українську вищу освіту. Перед нею, як бачимо, стоять 
серйозні виклики, відповіді на які ми лише вчимося да-
вати. Від адекватності відповіді на ці виклики залежить 
не лише майбутнє університету, але й майбутнє укра-
їнського суспільства.
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УНиВеРСитет, бОЛОНСКий пРОцеСС и ОбРАЗОВАтеЛьНАя пОЛитиКА: ВыЗОВы ВРемеНи

В статье проанализированы актуальные вызовы современному университету, влияющие на реализацию прин-
ципов Болонской декларации и в целом на формирование и осуществление эффективной образовательной полити-
ки в Украине. Социокультурный вызов для образования открывает две перспективы. Во-первых, роль университета 
как феномена, созданного культурой, состоит в том, чтобы создать пространство для сосуществования различных 
его проектов, которые будут конкурировать и взаимодействовать. Во-вторых, в ситуации противоречия между 
национальным и постнациональным, как и любой мультинациональный, глобальный продукт, принципы Болонского 
процесса должны подвергаться интерпретации в локальных национальных условиях. Институциональный вызов про-
является, с одной стороны, в том, что современный университет превращается в мультинациональную корпорацию, 
глобализируется и т.п. С другой стороны, с развитием информационных технологий меняется роль и возможности 
университета как института для получения высшего образования. Третий вызов для высшего образования и уни-
верситета определен как политический (идеологический). Его раскрытие осуществляется путем критики принципов 
Болонского процесса, ориентированного на господство в образовательном пространстве неолиберальной образо-
вательной политики. Системный вызов выводится из украинского опыта формирования образовательной политики  
и внедрения принципов Болонского процесса. Он связан с доминированием формальных изменений над сущностными, 
чрезмерной бюрократизацией образовательного процесса, что ведет к подавлению возможности критического, твор-
ческого начала, на которое опирается университет.

Ключевые слова: университет, образовательная политика, Болонский процесс, высшее образование, миссия 
университета, классический проект университета, социокультурный вызов, институциональный вызов, политический 
вызов, системный вызов, глобализация.

Predborska iryna, Shevchuk dmytro
univerSity, the BoloGna ProceSS and education Policy: contemPorary challenGeS

This paper analyzes the current challenges to the modern university, which affect on the implementation of the Bologna 
Declaration and the formation and implementation of effective education policy in Ukraine, in general. The social and cultural 
challenge to education reveal two perspectives. First, the role of the University as a phenomenon produced by culture is to 
create a space for coexistence of its different projects that will compete and interact.Second, Bologna process’ principles as 
any multinational, global product in a situation of conflict between national and post-national values should be interpreted in 
the national conditions. The institutional challenge demonstrates, on the one hand, that the modern university isglobalized and 
transforms into a multinational corporation. On the other hand, the role and possibilities of University as an institution for obtaining 
higher education have changed with the development of information technology.The third challenge to higher education and 
university is defined as a political (ideological) one. Its disclosure is based on a critique of Bologna process’ principles that focus 
on the dominance of neo-liberal educational policy. System challenge is derived from the Ukrainian experience in educational 
policy and implementation framework of the Bologna process. It is associated with a predominance of the formal changes over 
the essential ones,excessive bureaucratization of the educational process that leads to the suppression of the development  
of a critical, creativebeginning, which is necessary for functioning of University as education institution.

Keywords: University, education policy, the Bologna Process, higher education, the mission of the University, the classical 
project of University, social and cultural challenge, institutional challenge, political challenge, system challenge, globalization.

державного управління вищою освітою в Україні  
зумовлена також необхідністю пошуків, розробки й 
впровадження ефективної системи державного управ-
ління, яка має забезпечити освітню галузь оптималь-
ними умовами функціонування, створити системний 
механізм її саморегуляції на загальнонаціональному, 
регіональному, місцевому рівнях, у ВНЗ і наукових 
установах. При розробці та впровадженні стратегії по-
дальшої розбудови системи державного управління 
освітою надзвичайно важливим є врахування історич-
ного досвіду державного управління освітою, адже пе-
ренесення закордонних моделей управління освітою 
не дасть позитивних наслідків, якщо не враховувати-
муться тенденції, закономірності, принципи вітчизняно-
го досвіду.

Постановка проблеми та її актуальність. У 
сучасному світі, який ввійшов у третє тисячоліття,  
розвиток України визначається у загальному контексті 
Європейської інтеграції з орієнтацією на фундамен-
тальні цінності та  отримання освіти будь-якого рівня, 
що є невід’ємним атрибутом громадянського демо- 
кратичного суспільства. Освіта – це стратегічний ре-
сурс соціально-економічного і культурного розвитку 
суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпе-
чення національних інтересів, зміцнення авторитету  
і конкурентоспроможності держави на міжнародній 
арені.

Процес наближення України до Європи відбуваєть-
ся за кількома напрямами, один із яких – освітянський. 
Доцільність подальшої розробки та вдосконалення  

ДЕРЖАВНЕ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 
В НАПРЯМКУ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ

УДК 351.77:614.252:37.011.33  САДКОВий Володимир петрович, 
 кандидат психологічних наук, професор,
 ректор, Національний університет цивільного захисту України

У статті висвітлено результати досліджень процесів реформування вищої освіти в напрямку впровадження євро-
пейських освітніх стандартів Болонської системи. Вдосконалення та модернізація навчального процесу в українських 
вищих навчальних закладах та заходи, які проводяться щодо вдосконалення якості вищої освіти. Розглянуто державні 
нормативні документи, які регулюють впровадження Болонського процесу.

Ключові слова: вища освіта, реформа освіти, стандарти вищої освіти, Болонський процес, вищі навчальні заклади.
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Аналіз наукових праць, присвячених розв’яза-
нню проблеми. Проблему державного реформування 
вищої освіти в напрямку впровадження європейських 
освітніх стандартів Болонської системи розглядають 
фахівці з державного управління, тому ця проблемати-
ка має значну історіографічну базу. Під час написан-
ня статті були використані праці сучасних дослідників  
[1–3], які аналізували вплив на навчальний процес 
упровадження Болонської системи освіти у ВНЗ Украї-
ни з аналізом окремих її пріоритетних напрямків.

Мета статті. Розгляд і науковий аналіз процесів 
реформування вищої освіти в напрямку впровадження 
європейських освітніх стандартів Болонської системи.

Виклад основного матеріалу. З метою реалізації 
стратегічного курсу України на інтеграцію до Європей-
ського Союзу, забезпечення всебічного входження 
України у європейський політичний, економічний і пра-
вовий простір та створення передумов для набуття 
Україною членства у Європейському Союзі (далі – ЄС) 
Указами Президента України затверджена Стратегія 
інтеграції України до Європейського Союзу (далі –  
Стратегія), у редакції Указу Президента України від 
27.09.2011 № 929) [4]. Відповідно до зазначеного до-
кументу основними напрямами культурно-освітньої та 
науково-технічної інтеграції визначено впровадження 
європейських норм і стандартів в освіті, науці та техні-
ці, поширення власних культурних і науково-технічних 
здобутків у ЄС. 

Згідно зі Стратегією поряд з іншими напрямами  
європейської інтеграції культурно-освітній та науково- 
технічний займають особливе місце, зумовлене їх по-
тенційною можливістю досягти вагомих успіхів у інтегра-
ційному процесі. Зазначені напрями охоплюють галузі  
середньої та вищої освіти, перепідготовку кадрів, на-
уку, культуру, мистецтво, технічну і технологічну сфери.

Інтеграційний процес на відповідних напрямах по-
лягає у впровадженні європейських норм і стандартів 
в освіті, науці та техніці, поширенні власних культурних  
і науково-технічних здобутків у ЄС. У кінцевому резуль-
таті такі кроки спрацьовуватимуть на підвищення в 
Україні європейської культурної ідентичності та інтегра-
цію до загальноєвропейського інтелектуально-освіт-
нього та науково-технічного середовища.

Вирішення цього завдання передбачає взаємне 
зняття будь-яких принципових, на відміну від технічних, 
обмежень на контакти і обміни, на поширення інфор-
мації. Особливо важливим є здійснення спільних на-
укових, культурних, освітніх та інших проектів, залучен-
ня українських вчених і фахівців до загальноєвропей-
ських програм наукових досліджень.

Незважаючи на досягнення освіти, які забезпечує 
нова соціополітична система України, вона, однак, ще 
не забезпечує потрібної якості. Чимало випускників ВНЗ 
не досягли належного рівня і не конкурентоспроможні 
на європейському ринку праці. Це зобов’язує глибше 
аналізувати тенденції в європейській та світовій освіті.

Необхідність реформування системи освіти Укра-
їни, її удосконалення і підвищення рівня якості є най-
важливішою соціокультурною проблемою, яка зна-
чною мірою обумовлюється процесами глобалізації та 
потребами формування позитивних умов для індивіду-
ального розвитку людини, її соціалізації та самореалі-
зації у цьому світі. 

Зазначені процеси диктують, перш за все, необхід-
ність визначення, гармонізації та затвердження норма-
тивно-правового забезпечення в галузі освіти з ура-
хуванням вимог міжнародної та європейської систем 
стандартів та сертифікації. 

Основною метою державної політики в галузі освіти 
є створення умов для розвитку особистості і творчої са-
мореалізації кожного громадянина України, оновлення 
змісту освіти та організації навчально-виховного проце-
су відповідно до демократичних цінностей, ринкових за-
сад економіки, сучасних науково-технічних досягнень.

Пріоритетними напрямами державної політики 
щодо розвитку вищої освіти є:

• особистісна орієнтація вищої освіти;

• формування національних і загальнолюдських 
цінностей;

• створення для громадян рівних можливостей 
для здобуття вищої освіти;

• постійне підвищення якості освіти, оновлення її 
змісту та форм організації навчально-виховного процесу;

• запровадження освітніх інновацій та інформа-
ційних технологій;

• формування в системі освіти нормативно-пра-
вових і організаційно-економічних механізмів залучен-
ня і використання позабюджетних коштів;

• підвищення соціального статусу і професіона-
лізму працівників освіти, посилення їх державної і сус-
пільної підтримки;

• розвиток освіти як відкритої державно-суспіль-
ної системи;

• інтеграція вітчизняної вищої освіти до європей-
ського та світового освітніх просторів.

Сучасні загальноцивілізаційні тенденції розвитку 
мають системоутворюючий вплив на реформування 
системи освіти України, яке передбачає: 

• перехід до динамічної ступеневої системи підго-
товки фахівців, що дасть змогу задовольняти можливос-
ті особистості у здобутті певного освітнього та кваліфі-
каційного рівня за бажаним напрямком відповідно до її  
здібностей та забезпечити її мобільність на ринку праці; 

• формування мережі ВНЗ, яка за формами, 
програмами, термінами навчання і джерелами фінан-
сування задовольняла б інтересам особи та потреби 
кожної людини і держави в цілому;

• підвищення освітнього і культурного рівня сус-
пільства, створення умов для навчання протягом всьо-
го життя;

• піднесення вищої освіти України до рівня вищої 
освіти в розвинутих країнах світу та її інтеграція у між-
народне науково-освітнє співтовариство.

Стратегічними завданнями реформування вищої 
освіти в Україні є трансформація кількісних показників 
освітніх послуг у якісні. Цей трансформаційний процес 
має базуватися на таких засадах:

1. Національна ідея вищої освіти, зміст якої поля-
гає у збереженні та примноженні національних освітніх 
традицій. Вища освіта покликана виховувати громадя-
нина держави Україна, гармонійно розвинену особис-
тість, для якої потреба у фундаментальних знаннях та 
у підвищенні загальноосвітнього і професійного рівня 
асоціюється зі зміцненням своєї держави.

2. Розвиток вищої освіти повинен підпорядковува-
тись законам ринкової економіки, тобто закону розпо-
ділу праці, закону змінності праці та закону конкурен-
ції, оскільки економічна сфера є винятково важливою 
у формуванні логіки суспільного розвитку. Водночас 
необхідно враховувати при цьому не менш важливі 
чинники – соціальні, політичні, духовного життя, сус-
пільної свідомості, культури та морально психологічних 
цінностей. Значна частина проблем, що накопичилася 
у системі вищої освіти, пов’язані насамперед з розба-
лансованістю комплексу зазначених чинників суспіль-
них перетворень.

3. Розвиток вищої освіти слід розглядати у контек-
сті тенденцій розвитку світових освітніх систем, у т.ч. 
європейських. Зокрема привести законодавчу і норма-
тивно-правову базу вищої освіти України до світових 
вимог, відповідно структурувати систему вищої освіти 
та її складові, упорядкувати перелік спеціальностей, 
переглянути зміст вищої освіти; забезпечити інфор-
матизацію навчального процесу та доступ до міжна-
родних інформаційних систем. Вищій школі необхідно 
орієнтуватись не лише на ринкові спеціальності, але  
й наповнити зміст освіти новітніми матеріалами, запро-
вадити сучасні технології навчання з високим рівнем 
інформатизації навчального процесу, вийти на творчі, 
ділові зв’язки з замовниками фахівця.

Забезпечення якісного рівня вищої освіти є одним 
із головних завдань, невід’ємних від соціальної сфери. 
Якість освіти здебільшого регулюється Стандартами 
вищої освіти. При розробці стандартів ураховуються 
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процеси створення єдиного освітнього простору в Єв-
ропі. Рекомендації щодо нормативних вимог визна-
чаються згідно з Лісабонською конвенцією [3] і Болон-
ською декларацією [3, с. 50].

Якість вищої освіти в контексті Болонського про-
цесу є основою створення Європейського простору  
вищої освіти. Країни, які входять до цього простору, під-
тримують подальший розвиток гарантій якості на рівні 
навчальних закладів, національному та європейському 
рівнях. Вони наголошують на необхідності розвитку 
критеріїв та методологій для загального користування 
у сфері якості освіти. Також необхідно зазначити, що, 
згідно з принципами автономії навчальних закладів, 
первинна відповідальність за якість вищої освіти ле-
жить на кожному окремому навчальному закладі, і та-
ким чином забезпечується можливість перевірки якості 
системи навчання в національних рамках.

Протягом декількох останніх років основна дискусія 
щодо подальшої долі вищої освіти України ведеться 
навколо проблеми надання автономії ВНЗ. Як свідчить 
практика багатьох європейських країн, однією з умов 
підвищення якості вищої освіти є посилення відпові-
дальності ВНЗ за результати діяльності шляхом роз-
ширення демократичних засад їх функціонування та 
поглиблення університетської автономії. Тому ця про-
блема є центральною для реформування всієї системи 
вищої освіти України. 

Саме вища освіта є інноваційною галуззю, котра 
за своєю природою потребує розмаїття поглядів і під-
ходів до проведення досліджень, викладання і управ-
ління. Централізована, авторитарна система, що існує 
в українській вищій школі, за своєю природою не суміс-
на з таким розмаїттям. Іншим недоліком авторитариз-
му є його неспроможність (як неринкового механізму) 
швидко реагувати на зміни в потребах ринку праці [5]. 

Нині окремі питання автономії українських універ-
ситетів та їхні академічні свободи регламентує Закон 
України «Про вищу освіту» [2, с. 295]. Однак залиша-
ються невирішеними проблеми розширення прав ВНЗ 
щодо розподілу фінансових ресурсів, прозорості та до-
ступності для громадсько-державного контролю всієї 
їхньої академічної та фінансової діяльності. 

Отже, в цілому в процесі реорганізації система вищої 
освіти України зазнала значних змін, які загалом віддзер-
калюють напрям світових тенденцій у галузі освіти. Про-
те можливими ризиками в подальшому можуть стати 
формалізм, неготовність або ж небажання вносити змі-
ни в теперішню систему, засвоєння новітніх технологій, 
недостатнє фінансування з боку держави, відмінність  
у ментальності українського та західного суспільства.

Вирішенню цих проблем, на нашу думку, може 
сприяти побудова нового фундаменту сучасної вищої 
освіти, який має орієнтуватися на інтеграцію знань, 
формування та розвиток яких відбуватиметься на під-
ставі принципів глобалізації, гуманізації, за умов швид-
кого зростанням наукового знання й високих техноло-
гій. Лише співпраця фахівців, які безпосередньо при-
четні до навчального процесу, та тих, хто відповідає за 
управління системою освіти, забезпечить досягнення 
успіху в побудові нової національної освітньої системи.

Модернізація і розвиток освіти повинні набути випе-
реджального безперервного характеру, гнучко реагу-
вати на всі процеси, що відбуваються в Україні та світі. 
Підвищення якісного рівня освіти має бути спрямовано 
на забезпечення економічного зростання держави та 
розв’язання соціальних проблем суспільства, подаль-
ше навчання і розвиток особистості. Якісна освіта є 
необхідною умовою забезпечення сталого демокра-
тичного розвитку суспільства.

Тому ці зміни стосуються створення нових освітніх 
стандартів, оновлення та перегляду навчальних програм, 
змісту навчально-дидактичних матеріалів, підручників, 
форм і методів навчання. Цілеспрямоване набуття  
молоддю знань, умінь і навичок, їх трансформація  
в компетентності сприяє особистісному культурному 
розвитку, розвитку технологій, здатності швидко ре-
агувати на запити часу. Європейські країни сьогодні 

розпочали ґрунтовну дискусію навколо того, як озбро-
їти людину необхідними вміннями та знаннями для за-
безпечення її гармонійної взаємодії з технологічним 
суспільством, що швидко розвивається. Саме тому 
важливим є усвідомлення поняття компетентності  
в суспільстві, що базується на знаннях.

Визначальними тенденціями розвитку світової 
освітньої системи стають поглиблення її фундаменталі-
зації, посилення гуманістичної спрямованості, духовної 
та загальнокультурної складової освіти, формування  
у студентів системного підходу до аналізу складних тех-
нічних і соціальних ситуацій, стратегічного мислення, 
виховання соціальної та професіональної мобільності. 
Необхідність підтримання високої конкурентоспро-
можності на динамічному ринку праці вимагає також 
прищеплення прагнення і навичок до самонавчання, 
самовиховання і самовдосконалення протягом всього 
активного трудового життя. 

Тенденції розвитку вищої освіти спричиняють як по-
зитивні, так і негативні наслідки. Розширення масшта-
бів освіти загострює проблему якості навчання. Сучас-
не суспільство потребує високоосвічених і мобільних 
фахівців. І саме суспільство може й повинне стимулю-
вати якісну освіту, впливаючи на ринок праці молодих 
фахівців. Крім того, загострюється проблема фінансу-
вання зростаючих масштабів вищої освіти. Збільшення 
кількості студентів змушує багато навчальних закладів 
скорочувати витрати на модернізацію інфраструктури, 
бібліотечні фонди, міжнародне співробітництво, пе-
дагогічні кадри. Диверсифікованість освіти породила 
проблему її відповідності сучасним вимогам і якісним 
відмінностям у різних типах навчальних закладів. Для 
України ця проблема полягає в якісних відмінностях 
контингенту студентів і викладацького складу, а отже,  
і рівня підготовки в державних і недержавних ВНЗ.

Інтеграція вищої освіти у світову систему – це 
об’єктивний процес, що не повинен розвиватися на-
осліп. Світова громадськість може й повинна бачити та 
аналізувати його позитивні й негативні сторони, при-
ймати важливі управлінські рішення щодо його коор-
динації та корекції. Важливу роль у процесі розвитку 
міжнародної інтеграції освіти відіграє міжнародне спів-
робітництво.

Міжнародне співробітництво є потужним важелем 
розвитку якості світової системи вищої освіти. Воно по-
кликане вирішувати низку актуальних завдань, таких як:

• дотримання адекватності змісту, якості й рівня 
освіти потребам економіки, політики, соціокультурної 
сфери суспільства;

• вирівнювання рівнів підготовки фахівців у різних 
країнах і регіонах;

• зміцнення міжнародної солідарності й партнер-
ства у сфері вищої освіти;

• спільне використання знань і навичок у різних 
країнах і на різних континентах;

• сприяння розвитку вищих навчальних закладів, 
особливо в країнах, що розвиваються, у тому числі за 
допомогою фінансування з міжнародних фондів;

• координація діяльності освітніх установ з метою 
розвитку якості вищої освіти;

• стимулювання загального підвищення гнучкос-
ті, охоплення і якості вищої освіти, що сприяє усуненню 
причин «відпливу мізків»;

• заохочення конкуренції наукових шкіл та освіт-
ніх систем у поєднанні з академічною солідарністю  
 й взаємодопомогою.

Таким чином, активне впровадження Болонського 
процесу – один з інструментів не лише інтеграції в Єв-
ропі та в Європу, а й інструмент загальної світової тен-
денції нашого часу – глобалізації. Європейська спіль-
нота має намір зробити внесок в якісну освіту шляхом 
заохочення країн-учасниць до сприяння підвищенню 
якості власної освіти. Співпраця з європейцями у сфері 
освіти на шляху входження України в Європу є одним 
із пріоритетів розвитку вищої освіти в Україні. Проте не 
є самоціллю проголошення йти будь-якими шляхами 
тільки в Європу, тільки інтегрування в Європу.
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Участь вищої освіти України в Болонських пере-
твореннях має бути спрямована лише на її розвиток 
і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих 
традицій, зниження національних стандартів якості. 

Таким чином, ми проходимо зараз складний шлях 
пошуку й удосконалення системи національної підго-
товки фахівців з вищою  освітою, намагаючись адап-
тувати освіту до єдиних європейських стандартів. Ряд 
принципів та ідей якої є надзвичайно цікавими й ко-
рисними для розвитку української вищої освіти. Цей 
процес був викликаний до життя безліччю факторів 
різного порядку й рівня, що впливають на інновацій-
ний потенціал у тих трансформаційних контекстах, які  
сьогодні визначають зміст, характер і спрямованість 
радикальних перетворень у вищій школі. 

Ключова позиція реформування: Болонські вимоги –  
це не уніфікація вищої освіти в Європі, а широкий до-
ступ до багатоманітності освітніх і культурних надбань 
різних країн.

Метою є і те, щоб Європа зрозуміла, що в Україні – 
потужна система вищої освіти, потужні школи. Україна 
відчуває підтримку європейської спільноти. За цей час у 
нашій країні побувало багато місій Ради Європи, які до-
сліджували стан освіти, проводили експертизу освітян-
ської законодавчої бази і зауважень практично не було. 

Сьогодні вже майже немає опонентів щодо ступе-
невості вищої освіти. Вона підвищує мобільність і вер-
тикальну, і горизонтальну. В Україні розглянуті тенден-
ції та особливості розвитку істотно ускладнюються ще 
й тим, що вони відбуваються на тлі процесів глибокої 
трансформації не тільки суспільно-політичного устрою 
та соціально-економічного укладу, а й суспільної психо-
логії, системи життєвих цінностей і орієнтирів, морально- 
етичної парадигми. 

В Україні освіта визнана однією з найголовніших 
складових загальнолюдських цінностей. Вектор су-
часної політики та стратегії держави спрямований на 
подальший розвиток національної системи освіти, 
адаптацію її до умов соціально-орієнтованої економіки, 
трансформацію та інтеграцію в європейське і світове 
співтовариства. Сьогодні суспільство почало усвідом-
лювати принципово нову роль освіти у сучасному ін-
формаційному світі, тому вона вже стала одним з най-
важливіших чинників політики.

Сьогодні в Україні реалізується програма навчання 
протягом усього життя людини. Країни-учасниці Болон-
ського процесу підкреслюють важливий внесок вищої 
освіти у впровадження довічного навчання в реаль-
ність. Вони вживають заходів, щоб спрямувати націо-
нальну політику своїх країн до цієї мети і спонукати ВНЗ 
збільшити можливості навчатися незалежно від віку, 
включаючи визнання попередньої освіти. Вони підкрес-
люють, що такі дії повинні бути невід’ємною складовою 
діяльності вищої освіти.

Структура освіти України за своєю ідеологією та ці-
лями узгоджена із структурами освіти більшості розви-
нених країн світу. Україна досягла високого рівня реа-
лізації двох стратегічних завдань: розширення доступу 
до отримання вищої освіти і досягнення рівня, відповід-
ного світовим стандартам, що сприятиме найбільш по-
вному задоволенню освітніх потреб громадян.

В останні роки в Україні в цьому плані зроблено чи-
мало. Це розширення доступу за рахунок збільшення 
прийому, рання профорієнтація, забезпечення більшої 
об’єктивності вступних випробувань. Головні сподіван-
ня щодо поліпшення ситуації з об’єктивністю процесів 
вступу в Україні покладаються на незалежне (зовніш-
нє) тестування. Підвищення об’єктивності оцінювання 
знань через зовнішнє тестування полягає у застосуван-
ні рейтингової системи.

З кожним роком посилюється увага до переможців 
всеукраїнських і міжнародних олімпіад. Щоб не втрача-
ти таких студентів, Україна повинна супроводжувати  
їх у подальшому навчанні, можливо, створювати їм 
умови для індивідуального навчання та опанування 
додатковими спеціальностями, підтримувати матері-
ально, сприяти їхньому стажуванню за кордоном і т.д. 

Таке цілісне вирішення проблеми забезпечить комп-
лексний підхід до створення позитивного іміджу вищо-
го навчального закладу, підтримки мотивації молоді 
до професійного самовизначення, що базується на 
виборі професії з урахуванням здібностей, виховання 
активної життєвої позиції, професійної адаптованості, 
готовності до неперервної професійної вищої освіти, 
конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціа-
тивно долучатися до системи нових економічних відно-
син у підприємницькій діяльності, та формуванні соці-
альної, комунальної, інформаційної, наукової, технічної 
та технологічної компетенції випускників на професій-
ному рівні. Тому сучасні стратегії України спрямовані 
на подальший розвиток національної системи освіти, 
адаптацію її до умов соціально-орієнтованої економіки, 
трансформацію та інтеграцію в європейське та світове 
освітнє співтовариство. 

Висновки. Таким чином, напрями розвитку вищої 
освіти в Україні, з одного боку, стратегічні, з другого – 
вони дають імпульс для подальшого поліпшення стану 
освіти і науки вже в недалекому майбутньому. 

Перший напрям – це розширення доступу до вищої 
освіти, другий – якість освіти й ефективність викорис-
тання фахівців з вищою освітою, третій – це інтеграцій-
ні процеси. Розвиток транскордонного співробітництва 
і розширення міждержавних відносин із країнами- 
членами ЄС і країнами – кандидатами на вступ до ЄС 
сприятиме:

• впровадженню європейських норм і стандартів 
у освіті, науці й техніці;

• поширенню власних освітніх здобутків;
• зростанню в Україні європейської культурної 

ідентичності та інтеграції до загальноєвропейського інте-
лектуально-освітнього і науково-технічного середовища.

Безсумнівно, вища школа України вимагає модер-
нізації, причому не тільки структурної, а й більш глибо-
кої, що відповідає тенденціям формування суспільства 
знань. Разом із тим модель модернізації, що доганяє 
(а саме вона задається тим розумінням євроінтеграції, 
що закладено в Лісабонській конвенції «Про визнання 
кваліфікацій вищої освіти в Європейському регіоні» [5]), 
може бути прийнята лише з певними обмеженнями. 

Сьогодні в Україні робиться все можливе для впро-
вадження принципів Болонського процесу. Розбудова 
національної системи освіти в сучасних умовах з ура-
хуванням кардинальних змін в усіх сферах суспільного 
життя, історичних викликів XXI століття вимагає критич-
ного осмислення досягнутого та зосередження зусиль 
і ресурсів на розв’язанні найгостріших проблем, які 
стримують розвиток, не дають можливості забезпечити 
нову якість освіти, адекватну сучасній історичній епосі.
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У статті показано, що більшість проблем, які виникають у вищих навчальних закладах (далі – ВНЗ) та їх струк-
турних підрозділах, зумовлена не лише існуючими об’єктивними причинами, які дійсно мають місце, а здебільшого – 
ефективністю функціонування відомого в менеджменті так званого трикутника успіху. Складовими цього стратегічно 
спрямованого трикутника є керівник, програма дій та команда, яка разом з керівником виконує зазначену програму. 
На прикладі кафедри ВНЗ досліджено, яким має бути її завідувач як особистість, якими компетентностями він повинен 
володіти, які здібності та схильності повинен мати, у який спосіб здійснювати керівництво кафедрою.

Ключові слова: вища освіта, ВНЗ, трикутник успіху, кафедра, керівництво, лідерство, компетентність, харизма. 
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еВРОпейСКиХ ОбРАЗОВАтеЛьНыХ СтАНДАРтОВ
В статье освещены результаты исследований процессов реформирования высшего образования в направлении 

внедрения европейских образовательных стандартов Болонской системы. Усовершенствование и модернизация 
учебного процесса в украинских высших учебных заведениях и мероприятия, которые проводятся в вузах по обеспе-
чению качества высшего образования. Рассмотрены государственные нормативные документы, которые регулируют 
внедрение Болонского процесса.

Ключевые слова: высшее образование, реформа образования, стандарты высшего образования, Болонский 
процесс, высшие учебные заведения.

Sadkovyi volodymyr
PuBlic forminG of education Policy for imPlantation 

of euroPean educational StandardS 
The article looks into the results of higher education reform aimed at introduction of the European educational standards 

of the Bologna system, as well as improvement and modernization of educational process are in Ukrainian higher educational 
establishments and steps towards quality assurance. State normative documents that regulate introduction of the Bologna 
process are analyzed. 

Keywords: higher education, reform of education, Bologna process, higher educational institutions.
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Постановка проблеми та її актуальність. Як ві-
домо, правові, організаційні, фінансові та інші засади 
функціонування системи вищої освіти в Україні визна-
чаються Законом України «Про вищу освіту», який 
за своєю суттю є конституцією системи вищої освіти 
держави [1]. Не випадково у Переліку ключових за-
конопроектів, прийняття яких необхідне для реалізації 
Програми економічних реформ Президента України 
Януковича В. Ф. на 2010 – 2014 роки «Заможне сус-
пільство, конкурентоспроможна економіка, ефектив-
на держава» [6], зокрема у сфері освіти, передбачено 
невідкладне розроблення нової редакції цього Закону 
з урахуванням вимог Болонського процесу, європей-
ських стандартів та сучасних підходів до надання якіс-
них освітніх послуг.

Закон «Про вищу освіту» спрямований на врегу-
лювання суспільних відносин у галузі навчання, ви-
ховання, професійної підготовки громадян України 
та інших держав. Він визначає державну політику в 
галузі вищої освіти, структуру системи вищої освіти, 
стандарти вищої освіти та створює умови для саморе-
алізації особистості, задоволення потреб суспільства  
і держави у кваліфікованих фахівцях. 

Закон визначає мету та головні завдання ВНЗ, їх 
правовий статус і типи, порядок створення, функціону-
вання, реорганізації та ліквідації, ліцензування та акре-
дитації, види їх структурних підрозділів тощо. Значну 
увагу в Законі приділено важливим питанням підго-
товки педагогічних і науково-педагогічних працівників, 

наукової та науково-технічної діяльності у ВНЗ, міжна-
родного співробітництва, фінансово-економічних від-
носин у системі вищої освіти, а також управління як 
системою вищої освіти в цілому, так і ВНЗ та їх струк-
турними підрозділами. 

Таким чином, Закон «Про вищу освіту» та інші нор-
мативно-правові акти, що стосуються вищої освіти, 
охоплюють та визначають всі сфери функціонування 
системи вищої освіти України і створюють рівні умови 
для життєдіяльності всіх ВНЗ. Проте реальні освітні, на-
укові та інші здобутки різних ВНЗ, яким державою для 
їх функціонування надані, як було сказано вище, пере-
важно рівні умови, суттєво різняться. Це проявляється, 
зокрема, при вирішенні головної проблеми сучасної 
вищої освіти України – проблеми її якості, яка в умовах 
глобалізованого, конкурентного, інноваційного світу 
вже перетворилася на загрозу національній безпеці. 

Серед деяких керівників різних рівнів та профе-
сійних сфер, зокрема системи вищої освіти, поши-
рена думка, що одне із найважчих випробувань для 
людини під час її професійної діяльності – це посісти 
керівну посаду. Є керівники, особливо ті, у кого справи 
йдуть не дуже гарно, які вважають, що їх робота – це 
суцільні проблеми та непередбачувані обставини, що 
очолювані ними колективи погано працюють лише 
через низку об’єктивних, на їх погляд, причин, що не 
залежать від них. Серед таких причин: зовнішні об-
ставини, зокрема недостатнє фінансування, тактичні 
прорахунки, підступні дії конкурентів тощо. 
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Навіть порівняно прогресивні керівники, обізнані 
з проблематикою менеджменту та соціальної психо-
логії, часто взагалі не бажають шукати причини про-
блем, викликаних власною поведінкою, особистими 
властивостями та якостями, і намагаються знайти для 
розв’язання цих проблем прості, відносно безболісні рі-
шення, не пов’язуючи їх із своєю власною діяльністю. 
Врешті-решт деякі з цих рішень інколи дають певне 
тимчасове поліпшення ситуації, проте в подальшому 
ті ж самі проблеми виникають знову, причому із змен-
шенням часу на їх розв’язання. А справжні причини так 
і залишаються у таких керівників за межами їхнього 
розуміння та усвідомлення. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Проблемам прийняття управлінських рішень і розв’я-
зання управлінських завдань, відомим у менеджменті 
та соціальній психології, різноманітним аспектам ке-
рівництва та лідерства в різних сферах професійної 
діяльності людини, і зокрема у ВНЗ, присвятили свої 
праці українські та зарубіжні дослідники: К. Бланшар, 
Д. Гарднер, С. Калашнікова, В. Колпаков, Й. Кондо,  
П. Ленсіоні, В. Луговий, Д. Максвелл, Т. Петерс, К. Робін-
сон, П. Сенге, Б. Сергєєв, Ж. Таланова, Д. Траут та інші. 

У своїх працях зазначенні дослідники розглядають 
як теоретичні, так і практичні засади діяльності керівни-
ків різних рівнів та керованих ними колективів, а також 
прийняття управлінських рішень, враховуючи те, що 
проблема лідерства та керівництва є однією з карди-
нальних проблем менеджменту та соціальної психоло-
гії. Відзначимо, що серед іншого в роботах В. Лугового 
детально розглянуто на макрорівні основні контек-
стуальні (базові) причини сталого зниження протягом 
останніх десятиліть якості вітчизняної вищої освіти [3].

Мета статті. Метою цієї статті є аналіз причин, які 
заважають успішному функціонуванню системи вищої 
освіти на мікрорівні, на рівні ВНЗ та їх структурних під-
розділів, з погляду на те, що надання освітніх послуг є 
основним видом їх діяльності. У процесі досягнення цієї 
мети на прикладі кафедри ВНЗ здійснено досліджен-
ня проблеми, яким має бути її завідувач як особис-
тість, якими компетентностями він повинен володіти, 
які здібності та схильності повинен мати, яким чином 
здійснювати керівництво таким складним та живим, за 
суттю, організмом, яким є кафедра. 

Виклад основного матеріалу. Неупереджений 
аналіз діяльності ВНЗ показує, що переважна біль-
шість проблем, які виникають у ВНЗ та їх структурних 
підрозділах, обумовлена не лише об’єктивними при-
чинами, які дійсно мають місце і розглянуті, а значною 
мірою – ефективністю функціонування відомого в ме-
неджменті так званого трикутника успіху. Складовими 
цього стратегічно спрямованого трикутника є керівник, 
програма дій та команда, яка разом з керівником ви-
конує зазначену програму [7]. Кожна з цих складових 
трикутника є самостійною, але для досягнення успіху 
не може функціонувати автономно, а винятково у вза-
ємодії з двома іншими. 

Зазначимо при цьому, що Дж. Максвелл – один із 
найвідоміших у світі фахівців з проблем особистісного 
та корпоративного розвитку і лідерства, книги якого 
видано тиражем понад 13 млн примірників 50 мовами, 
небезпідставно стверджує, підкреслюючи ключову роль 
лідера у функціонуванні трикутника успіху: «Що більше 
ви будете прагнути зробити в житті, то частіше будете 
доходити висновку, що все залежить від лідерства … всі 
злети та падіння відбуваються завдяки лідерству» [4].

У цьому контексті надзвичайно цікавим і важливим, 
на наш погляд, є дослідження функціонування зазначе-
ного вище трикутника успіху як на рівні ВНЗ, так і його 
структурних підрозділів, до яких належить, зокрема, 
кафедра. Нагадаємо, що кафедра – базовий структур-
ний  підрозділ ВНЗ (його філій, інститутів, факультетів), 
що проводить навчально-виховну і методичну діяль-
ність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, 
спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює на-
укову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність 
за певним напрямом [1]. Тобто практично всі основні 

види діяльності, притаманні ВНЗ, зосереджені та здій-
снюються на кафедрах. З огляду на це саме діяльність 
кафедр визначає портрет будь-якого ВНЗ. 

Враховуючи структуру, склад та завдання, які вико-
нує кафедра, стратегічно спрямований трикутник її успі-
ху, на думку авторів статті, може бути представлений так:

• завідувач кафедри;
• програма та перспективний план розвитку ка-

федри (далі – програма);
• науково-педагогічні, наукові та навчально- 

допоміжні працівники, аспіранти, докторанти, студенти 
(далі – колектив кафедри). 

Спробуємо з’ясувати, у чому полягає та невидима, 
на перший погляд, відмінність, яка дозволяє одним за-
відувачам разом із колективом кафедри успішно сяга-
ти все нових висот, а іншим, на жаль, кожного дня ви-
рішувати одні й ті ж наболілі проблеми без будь-якого 
просування вперед, викликаючи як власну невдоволе-
ність, так і невдоволеність колективу. 

На підставі наявного у авторів цієї статті досвіду 
науково-педагогічної діяльності у ВНЗ (у тому числі на 
керівних посадах) можна припустити, що успішність 
та ефективність керівництва кафедрою визначається 
наявністю (або відсутністю) у її завідувача лідерської, 
управлінської компетентності, а також притаманними 
йому особистісно-психологічними якостями. 

Зазначимо при цьому, що компетентність (компе-
тентності) особи – це динамічна комбінація знань, розу-
міння, умінь, цінностей, інших особистих якостей, тобто 
набутих особою реалізаційних здатностей до ефектив-
ної діяльності [5]. 

Зазначається, що поняття «лідер» і «керівник» не є 
тотожними і мають суттєві відмінності [4]. Зокрема, на 
відміну від звичайного керівника, лідер:

• вміє дивитись у майбутнє, далеко за межі по-
точних проблем;

• будує свою діяльність на баченні майбутнього 
очолюваного ним колективу, розумінні системи ціннос-
тей та мотивації;

• не сприймає поточну ситуацію як дещо завер-
шене та незмінне;

• володіє здатністю запобігати конфліктним ситу-
аціям та розв’язувати їх; 

• не обмежує свої інтереси очолюваним підрозді-
лом, прагне знати як якомога більше про взаємодію інших 
підрозділів, не обмежуючись лише своєю сферою впливу.

Отже, до лідерської компетентності завідувача ка-
федри належать знання, розуміння, уміння, цінності та 
інші особисті якості, які дозволяють йому бачити май-
бутнє кафедри, визначати стратегічні цілі, завдання та 
напрямки її розвитку, надихати колектив і вселяти у 
нього впевненість в успішному досягненні поставлених 
цілей, ініціювати інноваційні зміни. 

Звідси випливає, що до управлінської компетентнос-
ті завідувача кафедри належать знання, розуміння, умін-
ня, цінності та інші особисті якості, які дозволяють йому 
здійснювати безпосереднє керівництво колективом ка-
федри та всіма її процесами, спрямованими на успішне 
виконання поставлених завдань та досягнення визначе-
них цілей. Управлінська діяльність завідувача регламен-
тована різноманітними нормативними документами, а 
також рівнем компетентності колективу кафедри.

Таким чином, для забезпечення успішної діяльнос-
ті кафедри її завідувач повинен органічно поєднувати 
в собі як лідерські, так і управлінські якості. Недостат-
ність або відсутність однієї з цих складових у завідува-
ча саме й викликає, на наш погляд, проблеми у функ-
ціонуванні кафедри. 

Недостатність лідерської компетентності може про-
являтися, наприклад, як «загрузання» в рутині вирішен-
ня поточних проблем, нерозуміння, нездатність та не-
вміння побачити як короткострокові, так і довгострокові 
перспективи кафедри. Недостатність управлінської ком-
петентності може проявлятися у відсутності організацій-
ного порядку на кафедрі, недостатньому розумінні пра-
цівниками своїх обов’язків, повноважень та відповідаль-
ності, наявності ділянок роботи, за які ніхто не відповідає. 
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Зазначимо, що управління людьми є одним із най-
важливіших та найскладніших завдань, що стоять перед 
будь-яким керівником, у тому числі перед завідувачем 
кафедри. Воно має бути спрямоване насамперед на 
створення умов для максимально ефективної роботи 
кожного працівника. Зрозуміло, що діяльність керівника 
регламентована різноманітними нормативно-правовими 
документами різних рівнів і відбувається з урахуванням 
програми та перспективного плану розвитку кафедри, 
характеру та особливостей визначених завдань і здат-
ності колективу їх виконувати. При цьому на керівника 
у процесі його діяльності чекають п’ять можливих по-
милок, кожна з яких може стати для нього згубною [2]. 

Перша помилка – прагнення поставити свої власні 
кар’єрні інтереси вище за інтереси колективу, за будь-
яку ціну утриматися у своєму кріслі. Обійнявши посаду 
завідувача кафедри, деякі шановані професори з ча-
сом починають приймати лише ті рішення, які тішать 
їх самолюбність, уникають прийняття «непопулярних», 
непростих рішень, що можуть похитнути їх положення, 
не спрямовують себе і колектив на досягнення макси-
мального результату. 

Друга помилка – прагнення подобатися певному 
наближеному колу працівників. Відомо, що будь-який 
керівник певною мірою приречений на самотність. 
Тому встановлення більш тісних стосунків з певним 
колом працівників та відрив від решти колективу кафе-
дри може призвести до напруги, якщо це наближене 
коло осіб працюватиме неефективно.

Третя помилка – прагнення приймати лише пра-
вильні рішення. Вона виникає через те, що в умовах 
чітко невизначеної та неповної вхідної інформації 
керівник може відкладати прийняття рішення з того 
чи іншого питання, давати працівникам невизначе-
ні, невпевнені, розпливчасті вказівки, розраховуючи, 
що ситуація "зникне" якось сама. При цьому керівник  
забуває, що сама його посада передбачає право на  
обґрунтований ризик і навіть на помилку.

Четверта помилка – прагнення до безконфліктності 
в колективі при обговоренні питань життєдіяльності ка-
федри. Такий підхід призводить до того, що прийняті рі-
шення можуть мати однобічний, половинчастий харак-
тер. Лише широка участь колективу, відкритий обмін 
думками та всебічне обговорення питань гарантують 
прийняття оптимальних рішень. 

П’ята помилка – прагнення бути невразливим. Деякі 
керівники вважають, що працівники не будуть їх пова-
жати, якщо допустити обговорення з критичних позицій 
запропонованих ними рішень. Унаслідок цього заклики 
керівника до відкритого діалогу не досягають мети, і пра-
цівники висловлюють лише думки, що співпадають з дум-
кою керівника, яка не завжди може бути оптимальною. 

Проте лідерська та управлінська компетентності 
завідувача кафедри, говорячи мовою математики, 
є необхідними, але не достатніми складовими його 
успішної діяльності. Завідувач кафедри, як було за-
значено вище, повинен мати ще й певні особистісно-
психологічні властивості, до яких належать, на наш по-
гляд, його морально-етичні цінності, життєві установки, 
характер, тип мислення і, зрештою, харизма. 

Поняття харизми зустрічається ще з часів старо-
грецькій міфології для позначення здатності особи при-
вертати до себе увагу. Класичне визначення харизми 
дав видатний німецький соціолог М. Вебер: «Хариз-
мою слід називати якість особистості, яка визнається 
надзвичайною, завдяки якій вона оцінюється, як наді-
лена надприродними, надлюдськими або принаймні 
специфічно особливими силами та властивостями, не 
доступними іншим людям» [8].

Висловлювання «У нього є харизма» означає, що 
людина справляє на оточуючих сильне враження, вони 
піддаються його чарівливості й готові слідувати за ним. 
Зазначимо, що харизма притаманна не кожній людині. 
Можна гарно вчитися, багато читати, захистити дис-
ертацію, проте не бути здатним вести за собою людей 
через відсутність своєрідної внутрішньої сили, яка і ви-
значає харизму.

Отже, успішний керівник-лідер повинен бути хариз-
матичним, самомотивованим, самодисциплінованим, 
наполегливим та мати бажання досягти поставлених 
цілей, вірити в те, що в нього все в житті складеться 
успішно. Проте можна народитися харизматичною лю-
диною, лідером, але так їм і не стати, якщо не розвивати 
свої лідерські здібності або не мати можливості їх засто-
сувати. Тобто, безумовно, дуже багато має бути закла-
дено на генетичному рівні та формуватися з молодшого 
дитячого віку, садка, школи, а в подальшому постійно 
удосконалюватися, розвиватися та застосовуватися.

Адже лідерство – це не своєрідний закритий елітний 
клуб його постійних членів. Лідерство не відкривають в 
собі, а розвивають. Навіть «природженим» лідерам, а 
таких не більше 15%, необхідно постійно удосконалю-
вати, розвивати свої риси, які вони отримали від приро-
ди [4]. При цьому навіть особи, які не є «природженими» 
лідерами, спостерігаючи протягом свого життя за при-
кладами лідерства, засвоївши його теорію і практику, 
володіючи самодисципліною та іншими якостями, за 
певних умов можуть стати лідерами. Як показує прак-
тика лідерства, близько 80% осіб з числа всіх лідерів 
проявили свої лідерські якості завдяки впливу на них 
визнаних лідерів. Таким чином, підтверджується закон 
відтворення: щоб виростити лідера, потрібен лідер.

Отже, керівник, у нашому випадку – завідувач кафе-
дри, повинен мати багато особистих якостей для того, 
щоб очолюваний ним колектив працював успішно. При-
чому саме сукупність лідерської та управлінської ком-
петентностей і особистісно-психологічних властивостей 
керівника, а також наявність тієї чи іншої конкретної 
ситуації безпосередньо визначають стиль керівництва, 
який може бути авторитарним, демократичним, номі-
нальним або поєднувати в собі зазначені стилі [4]. 

При авторитарному стилю керівництва завідувач 
кафедри одноосібно приймає рішення в тих чи інших 
ситуаціях практичного без залучення колективу та вра-
хування його думки щодо обговорення та прийняття 
рішення. Працівникам кафедри при цьому відводить-
ся роль простих виконавців, зобов’язаних виконувати 
рішення завідувача в умовах жорсткої підпорядкова-
ності та дисципліни. Професійний досвід авторів статті 
свідчить при цьому, що авторитарний стиль керівни-
цтва може мати позитивні наслідки лише у разі форс-
мажорних обставин, кризових ситуацій в умовах обме-
ження сил та засобів і часу на виконання поставлених 
завдань. Проте той же досвід свідчить, що застосуван-
ня авторитарного стилю керівництва з позитивними 
результатами можливе лише протягом короткого, об-
меженого проміжку часу, бо з процесу прийняття пра-
вильних рішень та їх свідомого, ініціативного та креа-
тивного виконання практично повністю вилучається по-
тужний інтелектуальний потенціал колективу кафедри, 
що, як правило, викликає погіршення морально-психо-
логічного клімату в колективі. Більше того, в умовах, 
наприклад, дефіциту часу або браку наявної вхідної 
інформації авторитарний стиль керівництва не гаран-
тує правильності прийнятого одноосібно завідувачем 
кафедри рішення із зрозумілими наслідками в процесі 
та після його виконання. 

При демократичному стилю керівництва завідувач 
кафедри під час обговорення конкретної ситуації при-
ймає рішення з урахуванням думок колективу кафедри. 
У процесі прийняття рішення частина повноважень та 
відповідальності покладається не тільки на завідувача, 
але й на конкретних працівників кафедри. Такий стиль 
керівництва застосовується у звичайних умовах функ-
ціонування кафедри і передбачає максимальний про-
яв ініціативи усього колективу кафедри, спроможність 
працівників до прийняття самостійних рішень, творчий 
підхід до їх виконання з урахуванням думки кожного. 
Адже завідувач кафедри не може все знати доскональ-
но і, прагнучи до тотального контролю, він ризикує «за-
грузнути» у дрібних деталях. Завідувач кафедри, який 
сповідує демократичний стиль керівництва, відчуває 
більшу впевненість при прийнятті рішень, у своїх діях 
у процесі їх реалізації та у безумовному досягненні  
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поставлених цілей, тому що спирається на думку та 
підтримку всього колективу. Проте надмірне зміщення 
завідувачем кафедри відповідальності за прийняття рі-
шень та їх виконання у бік колективу може викликати, 
на наш погляд, не колективну відповідальність, а без-
відповідальність колективу, зниження виконавської 
дисципліни та низьку мобільність при прийнятті необ-
хідних рішень. Тому колегіальність при обговоренні 
різноманітних питань кафедри та прийнятті рішень не 
може підміняти собою персональну відповідальність 
завідувача кафедри за наслідки своєї діяльності.

При номінальному стилю керівництва завідувач ка-
федри практично не впливає на хід подій у колективі, 
тому що або не здатен, або не може, або не хоче втру-
чатися в ті справи, які вирішуються в колективі, брати 
відповідальність за прийняття рішень та їх виконання  
і контролювати ситуацію. Як наслідок, кафедра стає не-
керованим колективом і не виконує поставлених перед 
нею завдань. Нею фактично «керують» підлеглі. Серед 
працівників зростає невдоволення станом справ, апатія, 
утворюються різноманітні угрупування, виникають кон-
флікти, що призводить до погіршення морально-психо-
логічного клімату в колективі та можливої появи в його 
середовищі неформального лідера, який поступово пе-
реймає на себе функції завідувача з непередбачуваними 
наслідками. Саме наслідки номінального стилю керів-
ництва кафедрою, а фактично відсутність керівництва з 
боку завідувача, наочно доводять його необхідність.

На наш погляд, завідувач кафедри, який здатний за-
стосовувати найбільш прийнятний та оптимальний у кож-
ній конкретній ситуації стиль керівництва, може досягти 
максимальних результатів і дійсно вважатися ефектив-
ним професіоналом як лідер та як керівник взагалі.

Висновки. Підсумовуючи наведене, повернемося 
до питання, яким має бути успішний завідувач кафе-
дри? На наш погляд, він повинен: мати якості лідера, 
харизму, бачити перспективи розвитку кафедри та кін-
цеву мету, мати силу волі, терпіння та наполегливість, 
щоб зробити все для досягнення поставленої мети, 
вміти переконувати підлеглих у необхідності реалізації 
поставлених завдань, вміти завойовувати прихильність 
колективу кафедри, для цього мета розвитку кафедри 
повинна бути привабливою, не сковувати ініціативу, а 
заохочувати її, вміти давати корисні й потрібні поради 
в потрібний момент, цінувати людей, піклуватися про їх 
здоров’я та безпечні умови праці.

Будь-який колектив не здатний виконувати по-
ставлені завдання з максимальною ефективністю, 
якщо його керівник не є лідером. Зазначимо також, 
що лідерство керівника і завідувача кафедри зокрема, 
є невід’ємною складовою та своєрідним пусковим ме-
ханізмом системи менеджменту якості. Проте розгляд 
цього питання виходить за межі цієї статті. 

Проте, напевно, слід погодитися і з тим, що претендент 
на посаду керівника – завідувача кафедри, повинен бути не 
просто лідером. Він повинен мати покликання до цієї поса-
ди, яке передбачає, на наш погляд, поєднання власних зді-
бностей та «горіння». Саме тоді процеси керівництва кафе-
дрою будуть не тільки приносити її завідувачеві особисте 
задоволення, але й мати на виході позитивні для колективу 
результати. Отже, проблема полягає не в тому, чи має бути 
на кафедрі завідувач, а в тому, яким він повинен бути.   

Ось тоді набуде особливого змісту відоме висловлю-
вання Конфуція: «Обери собі справу до душі і тобі жодно-
го дня не доведеться працювати». Адже покликання будь 
якого керівника – це джерело відчуття повноти життя та ду-
шевної гармонії, а також запорука продуктивної та ефек-
тивної роботи і одночасно безцінне надбання не лише його 
особисто, але й усього керованого ним колективу.
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Зарубинская и. б., полухин А. В. 
РУКОВОДитеЛь В тРеУГОЛьНиКе УСпеХА ВыСШеГО УЧебНОГО ЗАВеДеНия

В статье показано, что большинство проблем, которые возникают в высших учебных заведениях (далее – ВУЗ) и 
их структурных подразделениях, обусловлено не только существующими объективными причинами, которые действи-
тельно имеют место, а в значительной мере – эффективностью функционирования известного в менеджменте так 
называемого треугольника успеха. Составляющими этого стратегически направленного треугольника являются руко-
водитель, программа действий и команда, которая вместе с руководителем выполняет указанную программу. На при-
мере кафедры ВУЗа исследовано, каким должен быть ее заведующий как личность, какими компетентностями он до-
лжен обладать, какие способности и склонности должен иметь, каким образом осуществлять руководство кафедрой.

Ключевые слова: высшее образование, ВУЗ, треугольник успеха, кафедра, руководство, лидерство, компетент-
ность, харизма.

Zarubinska iryna, Polukhin anatoliy
a leader in the trianGle of SucceSS of a hiGher education inStitution

The article shows that most of the problems that arise in the higher education institutions and their subdivisions, due not 
only to the existing objective reasons that do take place, but to a great extent - to the efficient functioning of well-known in 
management the so-called triangle of success. The components of this strategically directed triangle are a leader, a program 
of actions and a team that, headed by the leader, executes the program. At the example of a department of higher education 
institution it was researched, what kind of a leader, as for his personal features, competencies, abilities and inclinations it should 
have, and in what way he should exercise the leadership of a department.

Keywords: higher education, higher education institution, the triangle of success, department, management, leadership, 
competence, charisma.
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характер. Це пояснюється тим, що рейтинги затребу-
вані, зручні для застосування як інструмент зіставлен-
ня роботи закладів в умовах конкуренції, яка тільки по-
силюється серед ВНЗ у світовому науково-освітньому 
просторі. Однак методологія університетських рейтин-
гів ще недостатньо відпрацьована, що особливо харак-
терно для глобальних рейтингів, які ще досить нові, але 
націлені на оцінку ВНЗ різних країн, які мають різний 
рівень економічного розвитку, відрізняються культур-
ними й освітніми традиціями. Як показує практика, 
звичайно, слабкі сторони рейтингів не афішуються ні 
засобами масової інформації, ні «ренкирами». Тож 
рейтингові обмеження залишаються прихованими від 
споживачів рейтингів (абітурієнтів, аспірантів, студен-
тів, учених, роботодавців,  адміністрацій ВНЗ). 

Досить важливим є розумне поєднання інформа-
ції з рейтингів із цілями управління розвитком ВНЗ. 
Адміністрації ВНЗ, які використовують для плануван-
ня стратегічного розвитку своїх навчальних закладів 
інформацію без урахування їхньої недосконалості  
в методологічному плані, неминуче матиме проблему, 
що гонитва за підвищенням ВНЗ своїх рейтингових 
показників слабко корелює з дійсною оптимізацією 
діяльності. У той же час, незважаючи на наявні недо-
ліки, університетські рейтинги здатні допомогти ВНЗ  
у конкурентній боротьбі, залучаючи до навчальних за-
кладів, що потрапили до топ-груп, нові джерела фінан-
сування, найталановитіших студентів і вчених. З точки 
зору погляду надання рейтингами адекватної оцінки 
діяльності ВНЗ необхідна робота з їх удосконалення. 

У світовій практиці найбільш відомими є:
• Шанхайський рейтинг, що оцінює наукомісткі 

показники; 
• QS рейтинг, створений для користувачів – сту-

дентів і роботодавців; 
• рейтинг Webometrics – рейтинг сайтів універси-

тетів і наукових установ;
• рейтинг THE (таблиця 1).

Постановка проблеми та її актуальність. Десяти-
ліття тому світова університетська система вступила 
в нову фазу свого розвитку, коли ВНЗ почали одер-
жувати свою публічну оцінку на сторінках глобальних 
рейтингів університетів, кількість яких сягає десяти  
і які користуються авторитетом і характеризуються усе 
зростаючою їхньою роллю [2, с. 1]. Для багатьох країн 
потрапляння в топ-листи глобальних рейтингів стало 
національною метою, досягнення якої поєднується без-
посередньо з міжнародним престижем держави. При-
кладом може стати Росія, яка долучилася до перегонів 
із входження російських ВНЗ у топ-листи глобальних 
рейтингів університетів. 

Інституціональна недосконалість як власне рейтин-
гових систем, так й їхнього використання для ВНЗ країн 
колишнього Радянського Союзу вимагає більш глибо-
кого розуміння можливостей використання рейтингів з 
метою розвитку університетів. 

Аналіз наукових праць, присвячених пробле-
мі. Питанням розвитку університетської освіти, впливу 
глобальних рейтингів на розвиток національних освіт-
ніх систем приділяється певна увага вчених як закор-
донних, так і вітчизняних, серед яких В. Аршинова,  
В. Балацкий, Н. Єкимова, В. Кружилин, В. Луговий,  
М. Риндіна, Ж. Таланова, Г. Овчинник.

Однак проблемними й недостатньо поки ще ви-
вченими є питання, пов’язані з удосконалюванням 
методології рейтингів університетів, які враховували б 
особливості ВНЗ, недостатнє висвітлення питань вико-
ристання рейтингів для управління розвитком сучасних 
університетів.

Мета статті. Метою статті є дослідження універси-
тетських рейтингів, особливостей використання рейтин-
гів для реалізації цілей університетів, виявлення пере-
ваг і недоліків віртуальних рейтингів.

Виклад основного матеріалу. Цілком закономір-
ним є те, що рейтинги посіли міцні позиції в житті су-
часних університетів, а їхній вплив вже має глобальний  
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Таблиця 1
Провідні глобальні рейтинги університетів світу

Найменування 
рейтингу

Рік початку 
проведення 

рейтингу
Мета Базова спрямованість рей-

тингу

Шанхайський 2003
Вимірює активізацію й популяризацію 

досліджень
Оцінювання й популяризація 

наукових досліджень

QS 2004
Постачає інформацію 

про освіту за кордоном
Репутаційний рейтинг

Webometrics 2007

Оцінює web-присутність наукових  
і навчальних установ, доступ до результатів 

досліджень, формальні й неформальні наукові 
комунікації

Суміш репутаційного 
рейтингу з рейтингом 

популяризації результатів 
досліджень

THE 2010
Постачає інформацією про репутацію ВНЗ  

у науковому й освітньому середовищі
Репутаційний рейтинг
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Таким чином, з цих найпопулярніших у світовій 
практиці рейтингів університетів два є репутаційними 
(QS рейтинг й THE), один – наукомісткий, глобальний 
академічний рейтинг  (Шанхайський рейтинг) і один – 
змішаний (Webometrics).

На сьогодні існують десятки різноманітних глобаль-
них, національних і дисциплінарних рейтингів, однак 
вони практично не враховуються світовим академіч-
ним співтовариством. Слід зазначити, що число рей-
тингів різних рівнів має тенденцію до зростання, але в 
академічному середовищі все-таки немає абсолютної 
єдності щодо адекватності й надійності рейтингових 
методологій. Обговорюються можливості вдоскона-
лення рейтингів, позитивні й негативні наслідки засто-
сування рейтингів їхніми цільовими користувачами, на 
що звертали увагу російські вчені [5, с. 9]. 

Вважаємо за необхідне підкреслити, що універси-
тети мають специфічні особливості, пов’язані й з галу-
зями знань, розмірами, матеріальними й технічними 
можливостями тощо, які не враховуються в більшості 
рейтингів. Отже, для університету важливо не проста 
гонитва за результатами в таблицях рейтингів, а чітке 
уявлення стратегічних планів і розуміння тактичних 
дій, які повинні сприяти підвищенню конкурентоспро-
можності ВНЗ на глобальному й національному рівнях, 
а також дати можливість адміністрації ВНЗ ставити  
й досягати вельми сміливі цілі. 

З метою формування адекватної стратегії розвитку 
університету доцільно виділити цільові групи рейтингів 
та їхніх користувачів (таблиця 2).

Отже, планування стратегічного розвитку сучасних 
університетів націлено на поліпшення позиціювання 
навчального закладу в найбільш авторитетних рейтин-
гових системах. Університет реалізує три основні місії –  
навчає, проводить наукові дослідження й передає зна-
ння в суспільство. Проведення аналізу застосовуваних 
рейтингових методологій свідчить, що необхідно осо-
бливу увагу  приділяти таким моментам:

• стандартизації назви навчального закладу в пу-
блікаціях; 

• збільшенню числа публікацій у високоцитова-
них виданнях, які мають більший імпакт-фактор, осо-
бливо англійською мовою; 

• розвитку взаємозв’язків з роботодавцями, що 
сприяють працевлаштуванню студентів. 

Однак ряд дій, що вживаються ВНЗ з метою до-
сягненнях високих рейтингових позицій, мають чисто 
формальний характер стосовно основних завдань  
діяльності університетів.

Таким чином, високе місце в рейтингах при нала-
годженій системі керування підвищує конкурентоспро-
можність ВНЗ на глобальному й національному рівнях  
і сприяє адміністрації закладу в постановці й досягнен-
ні поставлених цілей. Використання вебометричних  

Таблиця 2
Характеристика цільових груп користувачів рейтингами

Користувачі Ціль 
користувача Характеристика можливостей рейтингу

Абітурієнти, 
студенти

При виборі ВНЗ 
для подальшого 

навчання

Надається корисна й легко порівнювана інформація, сконцентрована 
в одному місці. Інформація, яка подається ВНЗ, може бути дещо неточною 

через неакцентування на слабких сторонах діяльності ВНЗ, надання 
так званих вибіркових відомостей

Наукові 
співробітники, 

дослідники

При визначенні 
нового місця 

роботи

Можливості ВНЗ, їх іміджеві характеристики, які випливають з рейтингів, 
використовуються при виборі нового місця роботи, 

забезпеченні міжнародної мобільності викладачів і вчених

Роботодавці
При прийомі 

на роботу 
випускників

Можливості ВНЗ, їх іміджева характеристика, що випливає з рейтингів, 
використовується при відборі на роботу випускників різних ВНЗ, 

що мають однаковий рівень кваліфікації

Адміністрації 
ВНЗ

При оцінюванні 
діяльності й свого 

позиціювання

Високі позиції в рейтингах дозволяють налагодити партнерські відносини 
із провідними ВНЗ світу, залучати на навчання більше студентів 

(вітчизняних й іноземних), висококваліфікованих учених

рейтингів для розвитку іміджевої компоненти універси-
тету – досить важливий крок, причому цей рейтинг по-
годжується з рейтингом QS.

Так, наприклад, ДонНУЕТ за підсумками 2012 року 
рейтингу Webometrics у світі займав місце в числі оди-
надцяти тисяч ВНЗ, а в Україні – у другій сотні. Деталь-
не вивчення причин і можливостей підвищення свого 
місця дозволило виявити слабкі сторони й сформулю-
вати план розвитку університету в системі рейтингово-
го радара, що дійсно відповідає й можливостям, і реалі-
зації цілепокладання університету.

Інноваційним і революційним фактом, який впли-
нув на  сучасний розвиток університетів, й не тільки є 
Інтернет. Використання його дозволяє забезпечити до-
ступність інформації, що формує сучасну освітньо-на-
укову комунікацію, і до того ж ураховується в рейтингу 
Webometrics. Викладаючи інформацію у вільний доступ, 
інститути/факультети, інші структурні підрозділи універ-
ситету заявляють про свою доступність і відкритість, що 
забезпечує довіру до ВНЗ у цілому з боку потенційних 
споживачів послуг університету або можливих партнерів. 
Крім того, це дуже зручно для забезпечення внутрішньої 
комунікації: кожен викладач може вільно одержувати 
інформацію (наприклад, через «новини по факультету/
інституту», розповсюджувані через RSS) з питань, які 
будуть розглядатися або розглянуті на радах, зборах, на-
радах тощо. Студенти можуть одержувати інформацію 
про зарахування/відрахування; поселення; форми доку-
ментів, тобто інформацію з директорату/деканату, а та-
кож інших структурних підрозділів інституту/факультету.

Боротьба на ринку освітніх послуг досить жорстка. 
Споконвічно ВНЗ прагнули одержати статус «наці-
онального», сьогодні нова ситуація – ВНЗ прагнуть 
одержати статус «дослідницького» університету. Мі-
німальна кількість статей, яка повинна публікуватися 
ученими університету, повинна бути не менше 150 на 
рік у виданнях, які мають індекс цитування. Тобто кожна 
кафедра повинна публікувати 4,7, тобто 5 статей що-
річно. Отже, наявність власних видань, що мають ін-
декс цитування, – значно здешевить публікації вчених 
університету. Особливе значення для іміджу універ-
ситету має наявність публікацій учених у закордонних 
журналах, де популяризуються проведені в університе-
ті дослідження. Публікації в таких журналах (журналах, 
що мають індекс цитування) забезпечують популяр-
ність для наших учених, інститутів/факультетів, де вони 
працюють, а отже, й університету в цілому. 

Щоб публікуватися в сучасних журналах, особливо 
які мають індекс цитування, необхідно, щоб автори во-
лоділи новими вимогами (транслітерації, оформлення 
статей і пристатейної літератури, написання анотацій 
тощо), що передбачають уміння користуватися сис-
темою OJS (Open Journal Systems). Особлива увага в 
університеті була  приділена роботі з авторами з метою 
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забезпечення правильності оформлення статей, при-
статейної бібліографії, транслітератції. 

Таким чином, публікації результатів досліджень 
у виданнях, що  входять до наукометричної бази да-
них, широке висвітлення інформації у вільному доступі  
забезпечує її доступність для великої кількості корис-
тувачів Інтернету (а це й учені, і особи, що шукають 
інформацію в мережах) і чим частіше зустрічається уні-
верситет (інститут/факультет), тим більше можливос-
тей: пропозиції встановлення взаємин і контактів; залу-
чення студентів до заходів, що проводяться в інституті/
факультеті; залучення майбутніх студентів (прихована 
агітація через розвиток і підтримку інтересу); залучен-
ня студентів (своїх й інших ВНЗ), аспірантів до наукової 
діяльності; популяризація досліджень, проведених ка-
федрою, університетом.

Таким чином, усі й усе повинно працювати на підви-
щення іміджу університету через підвищення власного 
іміджу й іміджу своїх викладачів, студентів, аспірантів. 
Для цього необхідно використовувати можливості Ін-
тернету, створювати  й підтримувати сайти, виклада-
ючи інформацію у вільний доступ, що забезпечує роз-
ширення комунікацій і сприяє підвищенню критеріїв 
OPENNES й IMPACT для університету. В університеті 
розроблена програма розвитку сайтів університету, 
університет приєднався до проекту «Наукова періо-
дика України», підписав договір з видавничим домом 
«Elsevier» для більш широкого використання наукових 
баз даних й інших можливостей Scopus.

Аналіз даних Webometrics рейтингу за 2012 рік [6] і 
за липень 2013 року [7]  показує, що університет зміг у 
світовому рейтингу піднятися на 134 позиції, а в Україні –  
здійнявся на 62 пункти серед ВНЗ країни, що свідчить 
про адекватність розробленої стратегії його розвитку.

Однак важливим є не погоня за критеріями, а чітке 
розуміння можливостей і вибудовування завдань, що 
дозволяють використати рейтинги для цілей універ-
ситету. Слід зазначити, що погоня за рейтинговими 
балам не повинна перерости в самоціль. Так, щодо 
наукометричних даних діє закон Гудхарта: коли до-
сягнення деякого індикатора (показника) стає метою, 
він перестає бути гарним індикатором (показником) 
[4]. Тобто якщо університети починають «працювати» 
над поліпшенням деяких показників, які враховуються 
у глобальних рейтингах університетів, то ці показники 
втрачають свою первісну індикативну ефективність  
і свідчать лише про формальну адаптацію ВНЗ до  
існуючої системи оцінювання [1].

Закон Гудхарта має безпосереднє відношення та-
кож до глобальних рейтингів університетів. Справа в 
тому, що університети є складними господарськими 
об’єктами, ефективність функціонування яких досить 
важко вичерпно описати обмеженим набором індика-
торів. У цьому випадку закон Гудхарта проявляється 
повною мірою. Однак тут варто підкреслити таке: за-
кон Гудхарта постулює лише сам факт виникнення 
перекручувань у сфері регулювання, але не розкриває 
механізмів, що породжують ці перекручування, які для 
кожного об’єкта є унікальними. 

Доцільно виділити й недоліки, характерні для вірту-
альних рейтингів. Відносно цієї групи рейтингів у літе-
ратурі мало критичних коментарів. Однак це пов’язано 
не з їхньою досконалістю, а з занадто високою й само-
очевидною уразливістю. Розглянемо лише кілька най-
важливіших недоліків цього типу глобальних рейтингів 
університету (рис. 1).

1. Нееквівалентність якості ВНЗ та їхньої інформа-
ційної відкритості. Як заявляють самі розробники іспан-
ського рейтингу Webometrics (Web), його метою є не 
стільки ранжирування університетів, скільки підтримка 
ініціативи з відкриття доступу до академічних матеріа-
лів ВНЗ. Тим самим віртуальні рейтинги оцінюють не 
якість університетів у розрізі навчання й досліджень,  
а їхню інформаційну відкритість, яка полягає в тому,  
що всі їхні навчальні програми й курси, наукові статті 
й доповіді перебувають на університетських сайтах у 
вільному доступі. Тут є безліч протиріч. Наприклад, для 

великих університетів з багатою історією сайти просто 
не можуть умістити всього їхнього досягнення. Крім 
того, багато навчальних курсів і наукові дослідження 
носять комерційний або секретний (пов'язаний з обо-
ронною тематикою) характер і не викладаються на сай-
ти для вільного доступу.

2. Залежність популярності сайта університету від 
чинності університетського бренда. У літературі вже від-
значалося, що Інтернет-простір піддається захопленню 
великими брендами в набагато більшому ступені, ніж 
звичайне економічне середовище [3]. Це означає, що 
популярність сайтів залежить не стільки від їхнього зміс-
ту, скільки від іміджу університетів, яким вони належать. 
Тим найдужчий університетський бренд визначає кращу 
відвідуваність його сайта. У цьому випадку порушується 
умова чесної конкуренції, і кращий ВНЗ може програва-
ти гіршому тільки через меншу «розкрученість».

3. Нееквівалентність змісту університетського сай-
та змісту діяльності університету. Сучасні університети 
є багатопрофільними корпораціями з багатоплановою 
діяльністю. Наприклад, багато американських універ-
ситетів мають у своєму арсеналі сильні баскетбольні 
команди, а багато російських і українських університе-
тів конкурують у конкурсах краси й КВВ (Клубу весе-
лих і винахідливих). Інформація про ці заходи на сайті 
може залучити набагато більше відвідувачів, ніж чисто 
наукова продукція. Тим самим популярність сайтів 
ВНЗ багато в чому залежить від побічних результатів 
їхньої діяльності. Такий ефект безпосередньо стосу-
ється закону Гудхарта: тільки-но «Google» починає ви-
мірювати вхідні посилання як спосіб оцінки важливості 
веб-сторінок, люди відразу з’ясовують, як збільшити 
зовнішні посилання на неважливі сторінки [4].

4. Недосконалість пошукових процедур. Пошукові 
Інтернет-системи орієнтовані на кількісні, а не на якісні 
результати. Наприклад, ними оцінюється число сторі-
нок сайта, одержуваних у результаті пошуку в Мере-
жі. Однак у цьому разі враховується не інформаційна 
цінність кожної сторінки, а просто їхнє число. У зв’язку 
із цим складний, розгалужений сайт буде мати кращі 
показники, ніж простий і компактний. Тут ще неявно 
втручається й ефект масштабу: що більший універси-
тет, то багатша його діяльність і складніша організація 
його сайта, а отже, більша кількість його сторінок.

Рис. 1. Основні недоліки віртуальних рейтингів

Викладене вище дозволяє констатувати, що вір-
туальні рейтинги дають дещо однобічне відображення  
реальності порівняно з традиційними й репутаційними 
рейтингами. І хоча сама процедура оцінки Інтернет-до-
сягнень університету досить об’єктивна, її використан-
ня для побудови рейтингів є досить уразливим.

Загалом використання рейтингів для іміджевих ці-
лей є досить виправданим напрямком у розвитку по-
пулярності університету, де основні зусилля спрямовані  
на таких споживачів, як студенти й роботодавці. У ціло- 
му ж для ефективнішого використання рейтингів необ-
хідне підвищення рейтингової грамотності, щоб орієн-
тація на них у стратегічному розвитку українських ВНЗ 
не стала простою гонитвою за кількісними показника-
ми, а дійсно сприяло оптимізації діяльності університетів.
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Висновки. Інституціоналізація рейтингів як інстру-
ментів розвитку університетів, оцінювання їхніх зусиль 
і відбиття найбільш повної й доступної інформації на 
сайтах університету, націленої на споживача є дуже 
важливим напрямом роботи. 

Дослідження довели, що віртуальні рейтинги дають 
дещо однобічне відображення реальності порівняно з 
традиційними й репутаційними рейтингами, що дозволи-
ло виділити недоліки і згрупувати їх у чотири напрямки. 

Подальші дослідження доцільно проводити в напрямку 
дослідження питань удосконалювання критеріальної оцінки 
рейтингів та їхнього пов’язування з національними рейтин-
гами з урахуванням особливостей суб’єктів оцінювання. 
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Шубин А. А.
УНиВеРСитетСКие РейтиНГи: ДОСтОиНСтВА и НеДОСтАтКи ДЛя РАЗВития УНиВеРСитетА

Проанализированы рейтинги, исследованы причины популярности и особенности реагирования университетов 
при выборе стратегии и формирования тактики развития.  Обосновано, что искажения в рейтингах объясняются  
законом Гудхарта, что позволило выявить и охарактеризовать недостатки виртуальных рейтингов.

Ключевые слова:  рейтинги университетов, глобальные рейтинги, национальные рейтинги, стратегическое раз-
витие, недостатки, закон Гудхарта, имидж.

Shubin oleksandr
univerSity ratinGS: meritS and demeritS for univerSity develoPment

Ratings are analysed, the reasons of popularity and feature of reaction of universities are investigated at a choice of strategy 
and formation of tactics of development. It is proved that distortions in ratings are explained by Gudkhart's law that allowed  
to reveal and characterize shortcomings of virtual ratings.

Keywords: ratings of universities, global ratings, national ratings, strategic development, shortcomings, Gudkhart's law, 
image.

логій, методів викладання. Модернізація навчального 
процесу вищої школи потребує від науково-педагогіч-
них працівників прояву їх особистісного ресурсу, зокре-
ма творчого потенціалу, комунікативної, психологічної 
компетентності, інноваційної культури, що  провокує у 
певної частини викладачів вищої школи появу емоцій-
ного напруження, розвиток значної кількості професій-
них стресів. 

Одним із найважчих наслідків довготривалого 
професійного стресу є синдром «професійного ви-
горання», тому з’ясування особливостей його прояву  
в науково-педагогічних працівників вищої школи 

Постановка проблеми та її актуальність. Пробле-
ма підвищення якості вищої освіти в Україні розгляда-
ється як один з провідних факторів для успішної розбу-
дови в країні суспільства знань, європейської інтеграції 
вищої освіти України в контексті Болонського процесу, 
створення умов для задоволення потреб у високоякіс-
них освітніх послугах на основі збереження та розвитку 
особистісного потенціалу науково-педагогічних праців-
ників вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ). 

Зміна освітньої парадигми, відповідно до вимог 
постіндустріального суспільства, стає приводом до по-
шуку, розробки та впровадження нових підходів, техно-

ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ОСОБИСТІСНОГО РЕСУРСУ 
НАУКОВО�ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

УДК 378.12:327 пОВАЖНий oлександр Станіславович, 
 доктор економічних наук, професор, ректор,
 Донецький державний університет управління

У статті представлено сучасне розуміння якості освіти, зокрема вищої освіти, та її показників. Виявлено особливос-
ті прояву синдрому «професійного вигорання» у науково-педагогічних працівників вищої школи управління як фактора 
зниження особистісного ресурсу. Зазначено заходи створення здоров’язберігаючого освітнього середовища у вищому  
навчальному закладі.

Ключові слова: вища освіта, якість освіти, показники якості освіти, якість вищої освіти, кадри вищої кваліфікації, 
здоров’язберігаюче освітнє середовище, синдром «професійного вигорання», фази, симптоми, профілактика.
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управління та можливостей попередження є актуаль-
ним для формування здоров’язберігаючого освітнього 
середовища ВНЗ. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Різні аспекти теорії і практики вищої освіти у контек-
сті підвищення її якості, формування інформаційного 
суспільства та входження до європейського освітнього 
простору досліджували В. Андрущенко [1], М. Згуров-
ський [5], О. Локшина [6], І. Сікорська [9], Ж. Таланова 
[10]. Проблему «інноваційної якості» людських ресурсів 
вивчали Л. Семів і Р. Семів [7]. Питання профілакти-
ки синдрому «професійного вигорання» досліджували  
О. Бабіч  [2], В. Бойко [3], Н. Водоп’янова [4], Т. Зайчикова, 
Л. Карамушка, С. Максименко [8], але не з’ясовувалися 
особливості сформованості даного синдрому у виклада-
чів вищої школи управління на основі систематизації 
заходів  його попередження або усунення. 

Мета статті. Визначення особливостей впливу син-
дрому «професійного вигорання» на прояв особистіс-
ного ресурсу науково-педагогічних працівників ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Проведений теоре-
тичний аналіз показав, що неоднозначність розуміння 
поняття «якість освіти» в дослідженнях зумовлена різ-
ним рівнем аналізу проблеми: 

• особистісний рівень – знання, вміння, навички, 
компетентності, творчі здатності, цінності, міра досяг-
нення цілі; 

• інституційний рівень – забезпеченість конку-
рентоспроможності випускників вищої школи на ринку 
праці, відповідність рейтингу національних університе-
тів рейтингу університетів світу; 

• національний рівень – орієнтованість освіти на 
державні стандарти, відповідність вимогам та очікуван-
ням суспільства, відображення її розуміння в громад-
ській думці всіх суб’єктів освітнього процесу. 

Покращення якості освіти передбачає: 
• подолання її відриву від знань і технологій, які є 

в науці; 
• інтенсифікацію використання інноваційних під-

ходів управління нею; 
• розробку дієвих показників та критеріїв якості 

навчального процесу і діяльності ВНЗ. 
Якість освіти – це фундаментальна характерис-

тика освіти, соціальна категорія, яка визначає стан 
і результативність процесу освіти у суспільстві, його 
відповідність вимогам та очікуванням суспільства або 
певних соціальних груп. Якість освіти вивчається у 
невід’ємному поєднанні з наукою, з високими показни-
ками науково-дослідної роботи, з відповідністю рейтин-
гу національних університетів рейтингу університетів 
світу. Для сучасного етапу вирішення цієї проблеми 
характерною є наявність різноманітних підходів щодо 
розуміння поняття «якість освіти»: результативний, 
процесуальний, цільовий, факторний, рівневий, інно-
ваційний та ін. Вважаємо, що різноманітність підходів 
обумовлена як метою, так і теоретико-методологічною 
базою  проведених досліджень.

До показників якості освіти відносять як явні резуль-
тати освіти, так і латентні. Результатами освіти вважають: 

• знання (методологічні знання, знання способів дій); 
• наявність розуміння і застосування знань; 
• вміння аналізувати, синтезувати знання та оці-

нювати їх на основі певних критеріїв; 
• особистісні якості людини; 
• компетентності; 
• зміни у світосприйнятті; 
• внутрішні пізнавальні мотиви; 
• здатність до самоосвіти, потреба в ній; 
• розвиток здібностей. 
Залежно від спрямованості освітнього процесу ви-

діляють такі критерії його якості: 
• критерій результативності (кількісні виміри); 
• критерій ефективності (економічна або соціаль-

на ефективність); 
• критерій доцільності (досягнення мети); 
• критерій оптимальності (відповідність засобів  

і результатів, часові показники);

• критерій розвитку (динаміка зростання потен-
ційних можливостей, прогресу або застою); 

• критерій ресурсного забезпечення (дані про ка-
дровий викладацький склад, його готовність до впро-
вадження розробок). 

Ані в Україні, ані в світовій практиці не існує за-
гальних, незмінних критеріїв, показників, тим більше їх  
цілісної системи, за допомогою якої можна було б ви-
значити якість освіти ВНЗ.

Якість вищої освіти для постіндустріального ви-
робництва забезпечується наданням методологічних, 
діяльнісних знань та компетентностей, серед яких про-
відну роль відіграє вміння вчитися протягом життя, а та-
кож виявлення, розвиток і реалізація творчого та інно-
ваційного потенціалів особистості майбутнього профе-
сіонала, здатного реалізовувати його у сфері послуг. 
Відхід навчання від опори на знання, вміння, навички та 
спрямованість на розвиток універсальних компетенцій 
(такі вміння та здатності, які потрібні будь-якому профе-
сіоналу для виконання творчих задач, виконання комп-
лексної проектної роботи, аналізу інформації, організа-
ції своєї діяльності) допомагає побудувати інноваційний 
зміст освіти та досягти необхідного рівня культурної 
грамотності в її сучасному розвитку.

Для України характерним є перехідний етап в роз-
будові постіндустріального виробництва, який відзна-
чається становленням масовості вищої освіти, зни-
женням її якості та високого статусу в суспільстві, що 
потребує пошуку нових шляхів та способів у досягненні 
якості вищої освіти, впровадження освітніх та управ-
лінських інновацій для досягнення якості вищої освіти, 
відповідно до вимог постіндустріального виробництва, 
а також розбудови інноваційної освітньої інфраструкту-
ри. В умовах становлення «суспільства знань» на кон-
курентоспроможність окремого регіону країни та інно-
ваційну модель економічного розвитку впливає рівень 
сформованості регіональної системи освіти, особливо 
вищої, спроможність регіональних ВНЗ навчати та го-
тувати кадри з інноваційним мисленням, інноваційною 
культурою. 

До умов забезпечення якості вищої освіти нале-
жать впровадження інноваційного типу навчання, якіс-
на підготовка, збереження та розвиток особистісного  
ресурсу науково-педагогічних працівників ВНЗ. У ВНЗ 
потрібно створити освітнє середовище для соціально-
го «народження» нових кадрів. Особливістю сучасної 
ситуації в Україні є неусвідомленість суспільством про-
блем формування кадрового потенціалу і становлення 
нового за сутністю людського капіталу як найважливі-
шого елемента інноваційної економіки, «інноваційної 
якості» людських ресурсів. Інноваційний соціально-
економічний розвиток країни в цілому та окремих її 
регіонів залежить від наявності кадрів для інноваційної 
діяльності, здатних проводити вагомі науково-дослідні 
роботи, продукувати новації та впроваджувати їх у ви-
робництво (бізнес), забезпечувати випуск нових това-
рів і послуг, що є неможливим без високого рівня осві-
ти. Вагомий внесок у підготовку кадрів для інноваційної 
діяльності здійснюють кадри вищих кваліфікаційних 
рівнів, які мають наукові ступені (кандидата і доктора 
наук). Більшість з них безпосередньо беруть участь  
в інноваційній освітній діяльності.

Проведений аналіз статистичних даних щодо підго-
товки кадрів вищої кваліфікації показав зростання чи-
сельності кандидатів наук за регіонами. Дуже низький 
рівень  забезпеченості регіонів України кандидатами  
наук у 2000/01 році визначався чисельністю в меж-
ах до 1 тис. 600 науковців. У 2000/01 р. нараховував  
21 регіон (78%) з дуже низьким рівнем забезпеченос-
ті кандидатами наук, з низьким рівнем забезпеченості 
– 3 регіони (11%), з достатнім рівнем забезпеченості –  
1 регіон (4%), з високим рівнем забезпеченості – 1 ре- 
 гіон (4%). У 2000/01 р. дуже низький рівень забезпе-
ченості регіонів України докторами наук визначався 
кількістю в межах до 340 науковців, низький – до 680, 
середній – до 1020, достатній – до 1360, високий – до 
1720.
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Зростання чисельності кандидатів та докторів наук 
за регіонами після 2000/01 навчального року не позна-
чилося якісними змінами у забезпеченості науковими 
кадрами. Збільшення чисельності кандидатів і докто-
рів наук в Україні при збільшенні чисельності вищих 
навчальних закладів призводить до того, що наванта-
ження на одного кандидата або доктора наук не узго-
джується з вищезазначеними нормативами. Наслід-
ком вказаної тенденції є зниження якості вищої освіти, 
погіршення умов для розвитку науково-дослідницьких 
здібностей у студентів, прояву їх творчого потенціалу. 

В умовах розбудови постіндустріального суспіль-
ства збільшення кількості університетів в регіонах по-
требує збільшення кількості кадрів вищої кваліфікації –  
докторів та кандидатів наук, відповідно до європей-
ських нормативів, ефективної роботи аспірантур та 
докторантур, сприяння розвитку існуючих наукових 
шкіл та створення нових відповідно до стратегічних 
концепцій соціально-економічного розвитку конкретно-
го регіону, створення банку даних в регіонах щодо їх 
наукового та науково-технічного потенціалу, напрямів 
розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, 
їх результативності. 

До шляхів зростання кваліфікації науково-педаго-
гічних кадрів ВНЗ належать курси підвищення кваліфі-
кації, організації самостійної роботи під керівництвом 
педагогів-тьюторів за допомогою системи Інтернет з 
використанням сучасних комп’ютерних, інформаційних 
та телекомунікаційних технологій, запобігання знижен-
ню якості їх особистісного ресурсу в результаті прояву 
синдрому «професійного вигорання». 

У вітчизняних дослідженнях вивчалася специфіка 
протікання синдрому «професійного вигорання» у ви-
кладачів з різних регіонів України за допомогою мето-
дики В. Бойка. Для сучасного етапу досліджень цього 
синдрому виділяють декілька підходів до вивчення син-
дрому «професійного вигорання»:

• Згідно з першим підходом «професійне виго-
рання» є станом фізичного, психічного, насамперед, 
емоційного виснаження, спричиненим довготривалим 
перебуванням працівника в емоційно перевантажених 
ситуаціях спілкування. Тому цей синдром розуміється 
як синдром «хронічної втоми».

• Відповідно до другого підходу синдром «про-
фесійного вигорання» розглядається як двовимірна 
модель, що включає емоційне виснаження та деперсо-
налізацію, погіршення ставлення до інших і до себе. 

• У третьому підході синдром «професійного виго-
рання» представляється як трьохкомпонентна система, що 
складається з емоційного виснаження, деперсоналізації 
та редукції власних особистісних професійних досягнень.

У сучасних дослідженнях єдиного розуміння цього 
синдрому не виявлено. Його визначають по-різному: 

• феномен особистісної деформації; 
• синдром, що розвивається на фоні хронічного 

стресу і призводить до виснаження емоційно-енерге-
тичних та особистісних ресурсів працівника;

• двовимірна модель, яка включає емоційне ви-
снаження та деперсоналізацію, погіршення ставлення 
до інших і до себе. 

До причин, що призводять до формування синдро-
му «професійного вигорання», належать такі: 

• монотонність роботи; 
• сувора регламентація роботи, особливо при  

нереальних термінах її виконання;
• напруженість та конфлікти у професійному  

середовищі; 
• недостатність умов для самовираження; 
• недостатня підтримка з боку співробітників та їх 

зайвий критицизм; 
• робота без подальшого навчання та професій-

ного удосконалення; 
• невирішені особистісні проблеми; 
• наявність авторитарного або ліберального сти-

лю спілкування; 
• відсутність навичок ефективної комунікації та вмін-

ня знаходити вихід із складних ситуацій спілкування та інші. 

«Професійне вигорання» є кінцевим результатом 
дії сукупності факторів оточення, в якому людина пра-
цює, отриманої освіти, характеристик настанов й осо-
бливостей конкретної особистості. 

Прояв цього синдрому в поведінці науково-педа-
гогічного працівника залежить від рівня сформова-
ності певних симптомів. «Професійне вигорання» має 
досить складну структуру, тобто багато симптомів, з 
урахуванням конкретних обставин його професійної 
та особистісної життєдіяльності, у кожного викладача 
можуть проявлятися по-різному. До симптомів «про-
фесійного вигорання» належить виснаження, втома, 
недосипання, негативне ставлення до роботи. Прояв 
синдрому «професійного вигорання» у поведінці може 
виражатись у:

• нехтуванні виконанням своїх професійних 
обов’язків; 

• захопленні прийманням психостимуляторів; 
• послабленні апетиту або навпаки переїданні; 
• посиленні агресивності (роздратування, гнівли-

вість, напруження); 
• уникненні від співробітників фізично і дистанці-

юванні від них подумки, зменшенні власної залученості 
до контактів з колегами тощо.

У дослідженні російського вченого В. Бойка [3] 
надається структура синдром у «професійного виго-
рання», яка включає три фази: фазу «напруження», 
фазу «резистенції», фазу «виснаження». Перша фаза 
характеризується відчуттям емоційної виснаженості, 
втоми, що викликані власною професійною діяльністю 
викладача вищої школи. До симптомів такої фази на-
лежать такі: переживання психотравмуючих обставин; 
незадоволеність собою; «загнаність у кут»; тривога й 
депресія. 

Друга фаза синдрому характеризується надмірним 
емоційним виснаженням, що провокує виникнення та 
розвиток захисних реакцій, які роблять людину емоцій-
но закритою, відстороненою, байдужою. В такому стані 
залучення соціального працівника (викладача) до про-
фесійних справ, комунікацій викликає у нього відчуття 
надмірної тривоги. До симптомів цієї фази належать 
неадекватне вибіркове емоційне реагування – неконтр-
ольований вплив настрою на професійні стосунки; емо-
ційно-моральна дезорієнтація – розвиток байдужості у 
професійних стосунках; розширення сфери економії 
емоцій – емоційна замкненість, відчуження, бажання 
припинити будь-які комунікації; редукція професійних 
обов’язків – згортання професійної діяльності, прагнен-
ня якомога менше часу витрачати на виконання про-
фесійних обов’язків.

Третя фаза синдрому характеризується психофі-
зичною перевтомою людини, спустошеністю, нівелю-
ванням власних професійних досягнень, порушенням 
професійних комунікацій, розвитком цинічного ставлен-
ня до тих, з ким доводиться спілкуватися з професійних 
питань, розвитком психосоматичних порушень. Симп-
томи цієї фази: емоційний дефіцит – розвиток емоцій-
ної нечуттєвості на фоні перевиснаження, автоматизм 
та спустошення людини при виконанні професійних 
обов’язків; емоційне відчуження – створення захисного 
бар’єру у професійних комунікаціях; особистісне від-
чуження (деперсоналізація) – порушення професійних 
стосунків, розвиток цинічного ставлення до тих, з ким 
доводиться спілкуватися при виконанні професійних 
обов’язків, та до професійної діяльності взагалі; психо-
соматичні та психовегативні порушення – погіршення 
фізичного самопочуття, розвиток таких психосоматич-
них та психовегетативних порушень, як розлади сну, 
головний біль, проблеми з артеріальним тиском, шлун-
кові розлади, загострення хронічних хвороб тощо.

Вивчення особливостей протікання синдрому 
«професійного вигорання» у викладачів, яке прово-
дилося за допомогою методики В. Бойка, з’ясувало, 
що домінуючим компонентом цього синдрому є фаза 
«резистенція». Тобто розвиток синдрому «професій-
ного вигорання» у викладачів відбувається саме через 
другий компонент синдрому. Професійна діяльність 
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викладача завжди містить у собі перевантажену емо-
ціями комунікативну діяльність, що створює умови по-
стійного емоційного напруження. Щоб зберегти власне 
здоров’я, вчителі часто вдаються до тактики економії 
емоцій, вибудовують захисні бар’єри на шляху виснаж-
ливого спілкування.

Проведені дослідження свідчать, що у педагогів 
у синдромі «професійного вигорання» переважають 
симптоми другого компонента – резистенції: 

• за частотою виникнення перше місце посідає 
«неадекватне вибіркове емоційне реагування» (у 53% 
опитуваних воно сформовано); 

• друге – «редукція професійних обов’язків» (44% 
опитуваних); 

• третє – «розширення сфери економії емоцій» 
(33%); 

• четверте – «переживання психотравмуючих  
обставин» (32%); 

• п’яте – «емоційно-моральна дезорієнтація» 
(31%) [11]. 

Встановлено, що на прояви синдрому «професій-
ного вигорання» суттєво впливають такі чинники, як 
вік, стать, професійний стан, сімейний статус респон-
дентів, а також наявність та кількість дітей у сім’ї. 

Дослідження синдрому «професійного вигорання» 
у викладачів вищої школи управління проводилося у 
2013 році. Вибірка складала 54 респондента. Проведе-
не дослідження показало, що з чотирьох компонентів 
фази «напруженість» домінування за кількістю викла-
дачів виявлено для симптому «переживання психотрав-
муючих обставин» (24% респондентів). Високий рівень 
сформованості «тривожності» як симптому «професій-
ного вигорання» є характерним для 11% викладачів, 
середній рівень – для 30% викладачів. Більш деталь-
ний аналіз отриманих результатів виявив, що високий 
рівень сформованості симптомів фази «напруженість» 
проявляється у близько 10% викладачів вищої школи 
управління, крім симптому «Переживання психотрав-
муючих ситуацій». Високий рівень сформованості цього 
симптому виявлено приблизно у четвертої частини рес-
пондентів даної вибірки. Аналіз сформованості симп-
томів другої фази «резистенція» виявив домінування 
симптому «редукція професійних обов’язків», високий 
рівень якого є характерним для 30% респондентів. Ви-
сокий рівень розвитку симптому «неадекватна емоцій-
на реакція» визначено у 24% респондентів.

Такі симптоми, як емоційно-моральна дезорієнто-
ваність та економія емоцій, виявлені у п’ятої частини 
респондентів даної вибірки, що призводить до прояву 
байдужості, до особистісних переживань студентів, до 
відсутності моральної підтримки з боку викладача в 
ситуаціях морального вибору,  до відчуження, що пе-
решкоджає побудові партнерської взаємодії в системі 
стосунків «викладач – студент». Проведене досліджен-
ня показало, що високий та середній рівні прояву таких 
симптомів, як: «неадекватна емоційна реакція», «емо-
ційно-моральна дезорієнтація», «редукція професійних 
обов’язків» виявлені у половини респондентів даної ви-
бірки. У більшості викладачів вищої школи управління 
(від 60% до 70% респондентів для окремих симптомів) 
симптоми фази «виснаження» не сформовані.

Профілактика синдрому «професійного вигоран-
ня» передбачає використання як зовнішніх, так і вну-
трішніх (особистісних) ресурсів. До внутрішніх ресурсів 
належать такі: 

• стан здоров’я; 
• способи реагування на стрес; 
• наявність позитивної «Я-концепції»; 
• сформованість «відповідальності» як значущої 

цілісної орієнтації особистості;
• сформованість комунікативних навичок та вмінь; 
• здатність до емпатії; 
• здатність до рефлексії; 
• стресостійкість; 
• усвідомлення своїх емоцій та почуттів; 
• знання та вміння застосовувати прийоми управ-

ління емоційними станами тощо. 

Для профілактики синдрому «професійного виго-
рання» викладачам вищої школи рекомендується:

• створення комфортного робочого місця; 
• розподілення професійного та побутового на-

вантаження; 
• оволодіння прийомами залучення уваги; 
• сформованість вміння планувати час, вміння 

переключатися з однієї справи на іншу; 
• прояв фізичної активності; 
• здоровий спосіб життя; 
• виконання занять, які поліпшують настрій, сфор- 

мованість позитивної професійної «Я-концепції», зо-
крема прийняття себе. 

Висновки. Проведене дослідження виявило осо-
бливості зниження якісних характеристик особистісно-
го ресурсу науково-педагогічних працівників залежно 
від рівня сформованості симптомів синдрому «профе-
сійного вигорання». Таким чином, профілактика син-
дрому «професійного вигорання» є актуальною для 
третини даної вибірки викладачів. 

Визначено, що найчастіше такий синдром у науко-
во-педагогічних працівників вищої школи проявляється 
в редукції професійних обов’язків: згортанні професій-
ної діяльності, прагненні якомога менше часу витрачати 
на виконання професійних обов’язків, а потім у неконтр-
ольованому впливі настрою на професійні стосунки.

Проведені дослідження показали, що формування 
здоров’язберігаючого освітнього простору вищої шко-
ли залежить не тільки від впливу сформованості симп-
томів синдрому «професійного вигорання», але й від 
наявності позитивної «Я-концепції» та відповідальнос-
ті як інструментальної ціннісної орієнтації в ціннісному 
ядрі особистості  науково-педагогічних працівників. 
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В статье представлено современное понимание качества образования, в частности высшего образования, и его 

показателей. Представлены особенности проявления синдрома «профессионального выгорания» у научно-педагоги-
ческих работников высшей школы управления как фактора снижения личностного ресурса. Определены мероприятия  
по созданию здоровьесохраняющей образовательной среды в высшем учебном заведении.

Ключевые слова: высшее образование, качество образования, показатели качества образования, качество 
высшего образования, кадры высшей квалификации, здоровьесохраняющая образовательная среда, синдром «про-
фессионального выгорания», фазы, симптомы, профилактика.

Povazhnyi olexandr 
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In the paper the current understanding of the quality of education, in particular of higher education and its performance is 

presented. The peculiarities of a syndrome of «professional burnout» of research and teaching staff of higher school as a factor 
of reduction of the personal resource are stated. The ways of creation of the health saving educational environment in higher 
educational institutions are provided. 
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Філософський аналіз змісту університетської освіти 
здійснюється у працях зарубіжних філософів, соціоло-
гів, педагогів – М. Вебера [4], Х. Ортеги-і-Гассета [15], 
П. Бурдьє [3], Т. Веблена [5], в яких увага акцентується 
на соціальній ролі університету як центру виховання  
інтелектуальної еліти.

Мета статті. На основі філософського аналізу ви-
значити концептуальні засади розуміння еталітарності 
та елітарності вищої освіти для обґрунтування поєднан-
ня принципів рівності можливостей та якості одержання  
вищої освіти в контексті становлення нового універси-
тету.

Виклад основного матеріалу. Університет завжди 
був і, очевидно, повинен бути провідником у сфері ідей 
і пошуку кращих альтернатив. Метафоризація ідеї 
університету як вікна вказує на його функційну здат-
ність закладати візію і вказувати перспективу. Тому 
він постійно перебуває у стрімкому русі до горизонтів, 
які повсякчас змінюються, що вказує на безмежність 
людського прагнення до досконалості навколишнього 
світу і самої людини, з єдиною метою – зробити прірву 
між ідеалом і дійсністю якомога вужчою. Його сферою 
є царини знання і мистецтва, які він намагається від-
чайдушно розширити, поглибити і зробити доступними 
для всіх [10, с. 258].

Проте доступність вищої освіти призводить до не-
минучих наслідків для систем вищої освіти. Ці наслідки 
відрізняються від країни до країни залежно від конкрет-
них обставин, але проявляються так чи інакше майже 
скрізь. Країни, що володіють значними фінансовими 
ресурсами та зацікавлені в розвитку вищої освіти,  

Постановка проблеми та її актуальність. Сьогодні 
дійсність українського університету поки ще переважає 
над його покликанням. У контексті становлення нового 
університету загострюється важливість таких питань: 

• Яким чином розв’язати протиріччя між доступ-
ністю освіти та належною якістю її результатів? 

• «Егалітарнісь, елітарність, справедливість, сво-
бода, демократія» – яким змістом наповнюють ці по-
няття сучасні університети? 

• Чи можуть ці ідеали бути втілені в життя? 
• Чи є егалітарність та елітарність сумісними по-

няттями або ж вони суперечать один одному?
Актуальність наведених запитань додатково за-

гострюється зі збільшенням небезпек суперечливої і 
складно прогнозованої сучасності. Істотна неузгодже-
ність між нагальною потребою формування сучасної 
системи забезпечення якісної і доступної вищої освіти 
України та відсутністю філософсько-методологічного 
підґрунтя для цього складає зміст наукової проблеми, 
на розв’язання якої спрямована ця стаття. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Сучасні вітчизняні дослідники розглядають егалітарність 
та елітарність освіти переважно в кількох аспектах: 

• соціально-філософському, педагогічному  
(В. Андрущенко [1; 20], М. Бойченко [2; 20], М. Згуров-
ський [9], С. Клепко [12], С. Курбатов [13], І. Предбор-
ська [20; 21], С. Пролеєв [15; 19], та інші);

• управлінському (В. Вікторов [6], В. Жуков [8],  
М. Кісіль [11]);

• соціокультурному (К. Корсак [17], А. Машталер 
[14], І. Терентьєва [18], Н. Ткачова [19], Г. Степенко [17]).

ЕГАЛІТАРНА ТА ЕЛІТАРНА ОСВІТА 
В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ

УДК 378.014.53.014.6 ГРицеНКО марина Василівна, 
 кандидат філософських наук, науковий співробітник 
 відділу змісту, філософії та прогнозування вищої освіти, 
 Інститут вищої освіти НАПН України

У статті розглядається проблема поєднання принципів егалітарної та елітарної освіти в контексті становлення но-
вого університету. Підкреслено, що зазначена проблема не може бути розв’язана без забезпечення прозорості та 
об’єктивності оцінювання знань, підвищення відповідальності навчальних закладів за якість освітніх послуг, зростання 
рівня менеджменту в освітній галузі, оптимізації розподілення коштів в освітній сфері, забезпечення попиту фахівців 
на ринку праці, подолання ізоляції навчального процесу від науково-дослідної діяльності. Визначено, що перераховані 
завдання тісно взаємопов’язані і навряд чи якесь із них може вирішуватись окремо. Проаналізовано роль університету 
як центру виховання інтелектуальної еліти.

Ключові слова: освіта, егалітарність освіти, університет, елітарність освіти, викладач, науково-дослідна діяльність, 
творчий розвиток, рівність можливостей, освітні перетворення.
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відчувають ці наслідки  меншою мірою. В цілому ж цей 
вплив універсальний для всіх країн і має величезне 
значення для всіх, зайнятих у сфері вищої освіти.

Ще з початку XX століття проблеми масової і елі-
тарної освіти стають дуже відчутними. Зокрема, М. Ве- 
бер [4, с.132] констатує, що в західному суспільстві вла-
дарює тип людини-професіонала, цінної в рамках робо-
ти, яку вона виконує. Тому університет має виховувати  
інтелектуальну еліту перш за все як професіоналів у 
своїй сфері і повинен забезпечити собі незалежність 
від держави.

Певні застороги стосовно університету як центру 
виховання інтелектуальної еліти висловлює і Т. Веблен 
[5, с.54]. Він вперше звертає увагу на зростаючу роль 
нових соціальних лідерів: інженерів, техніків, бізнес-
менів, управлінців, які за допомогою знання здобули 
в суспільстві певний статус. Т. Веблен акцентує увагу 
на тому, що знання все більше набувають рис товару  
і стають предметом спекуляції.

Х. Ортега-і-Гассет у своїй праці «Бунт мас» слідом 
за Т. Вебленом зазначає, що людство поки не може 
усвідомити наслідків масового виховання спеціалістів. 
Автор це пояснює тим, що традиційні соціальні еліти 
почали наповнюватися особистостями, тип яких харак-
теризується як «людина маси». Це люди, які не визна-
ють авторитетів, задоволені собою, прагнуть до спо-
кійного комфортного життя. «Спеціаліста» не можна, з 
точки зору Х. Ортега-і-Гассета, назвати освіченою лю-
диною, адже «спеціаліст» не знає нічого поза межами 
своєї спеціальності. Це люди, які, залишаючись масою, 
хочуть стати елітою [15, c. 79].

П. Бурдьє [3] розглядає університет як поле гри, в 
якій між індивідами і групами відбувається боротьба 
за право встановлювати правила у світі «університет». 
Освіта стає засобом засвоєння нових стилів життя, 
формування нової структури суспільства, заснованої 
не на вертикальній, а на горизонтальній градації. Адже 
поступово змінюється шкала престижу професій, вона 
перестає бути однозначною, тому втрачається мотиву-
юча сила соціальної мобільності, а разом з тим зміню-
ється соціальний зміст освіти.

Як зазначає С. Курбатов [13], у традиційному сус-
пільстві домінує елітарна система освіти. Обґрунтовую-
чи введення цього терміна, Г. Ашин зазначає: «Елітар-
на освіта – це освіта для вузького кола, передбачена 
лише для вихідців зі шляхетних («еліта крові») та най-
більш заможних («еліта багатства») сімей. Ця система 
існує вже не одне тисячоліття, вона має на меті не лише 
закріплення і відтворення наявних знань, а й, більшою 
мірою, виробництво і закріплення цінностей певних со-
ціальних груп, класів, станів» [13, с.181]. Таким чином, 
елітарна освіта зорієнтована на відтворення існуючої 
еліти та виконує роль соціального фільтра, який запо-
бігає доступу до елітного клубу представників інших 
верств населення.

Ретрансльовані через таку систему освіти знання 
мають характер певного атрибута, жорстко пов’язаного 
з соціальним статусом, який визначає походження лю-
дини. Тобто тут спостерігається онтологічний пріоритет 
«минулого щодо теперішнього і майбутнього, що  від-
повідає реаліям статичного контексту часу» [13, с.181]. 

Елітна освіта, навпаки, відповідає реаліям дина-
мічного контексту часу. Вона принципово відкрита для 
всіх соціальних верств населення. Критерієм відбору 
до елітної освіти виступає не походження, багатство, 
зв’язки, а таланти, моральні чесноти, інтелектуальні 
властивості особистості. В умовах суспільства знань, 
відкритості системи освіти відбуваються динаміч-
ні трансформації соціальної структури самої еліти»  
[13, с.182]. Тобто еліта складається з найбільш здібних, 
компетентних, освічених особистостей.

Сутнісна відмінність «елітарної» і «елітної» освіти 
полягає в їх функціональній заданості. Обидві зазна-
чені освіти закріплюють і відтворюють минулі знання та 
вміння, тобто здійснюють адаптацію індивіда до серед-
овища та його особливостей. Але «елітна освіта» ви-
ступає єдиним способом осягнення дійсності суб’єктом 

і колективом та унікальним механізмом закріплення, 
збереження і трансляції різних типів досвіду і знань. 
Стосовно «елітарної освіти», то вона сьогодні не може 
бути продуктивним  інструментом пізнання світу. Вна-
слідок цього «елітарна освіта» набуває таких якостей, 
як пасивність сприйняття, налаштованість на відтво-
рення існуючого в пам’яті знання  без зміни суми попе-
редніх знань та уявлень про якості ідеального об’єкта, 
відсутність орієнтації на формування, «перекодування» 
особистості, функціонування згідно із «законом еконо-
мії» інтелектуальних сил і  репродукування свідомості 
некритичної, нетворчої [14, с. 94].

Сьогодні доступність вищої освіти привела на сту-
дентську лаву молодих людей різної соціальної прина-
лежності та якості освіти, студентів із сільської місце-
вості та сімей, де ніхто не мав вищої освіти. Як зауважує 
В. Андрущенко [1], європейська освіта – це поступове 
вирівнювання можливостей у доступі до вищої освіти 
кожного незалежно від місця проживання, етнонаціо-
нального походження, конфесійної належності, майно-
вого стану батьків. Всі діти однакові. Усі талановиті. Усі 
прагнуть бути великими й знаменитими. Суспільство  
і держава повинні створити однакові можливості для 
самореалізації всіх, насамперед через освіту. Європей-
ські університети такі можливості забезпечують прак-
тично кожному, хто має відповідні здібності. Особливу 
сторінку в історії цього процесу започаткував Британ-
ський відкритий університет, навчатись в якому може 
кожен бажаючий. Такі університети сьогодні є практич-
но в кожній країні європейського простору. Вони сфор-
мували механізми, практикуми й технології надання 
належної освіти, незважаючи на майнові, етнічні, кон-
фесійні та інші відмінності між людьми. Щоправда, не 
скрізь і не відразу ця норма реалізується у повному  
обсязі й на всьому людському масиві. Нерідко батьки 
чи студенти обурюються перебуванням в одній аудито-
рії дітей з мусульманських і християнських родин, різ-
ного майнового стану, з різним кольором шкіри тощо. 
Однак тенденція до толерантності все ж бере гору і ре-
алізується дедалі потужніше [1, с. 229].

Обслуговування студентів з різних соціальних про-
шарків і з різним ступенем підготовки, що вчилися не 
в найкращих школах, – серйозний виклик системі ви-
щої освіти. Навчання цих студентів часто обходиться 
дорожче, ніж навчання молоді елітарного походження: 
потрібне додаткове консультування, «підтягування» з 
окремих дисциплін та інші додаткові послуги, які рідко 
надаються в повному обсязі.

У минулому університети приймали невелику кіль-
кість студентів, які попередньо отримали високоякісну 
шкільну освіту і були готові до навчання у ВНЗ. Зрос-
тання доступності освіти привело до навчальних закла-
дів безліч студентів, які не мають достатньої підготовки 
і не володіють тими здібностями, які раніше були нор-
мою. Зростання масової вищої освіти вимагає також 
поліпшення умов навчання, його інструментарію. Існу-
ючі університети та інші ВНЗ зросли, були створені нові 
навчальні заклади, але пропозиція рідко відповідає 
попиту. Погіршення умов навчання стало дуже поши-
реним явищем, якщо не сказати більше. Переповнені 
аудиторії, обмеженість бібліотечного фонду та інших 
умов для навчання, нездатність забезпечити студентів 
спеціальними курсами, необхідними для завершення 
освіти – всі ці обставини характерні для більшості укра-
їнських вищих навчальних закладів.

Потреба в кваліфікованих викладачах також пе-
ребуває зараз на піку, і їх нестача досягла критичних 
розмірів. Близько половини викладачів ВНЗ у всьому 
світі самі мають тільки ступінь бакалавра. Розміри сту-
дентських груп збільшилися настільки, що професори 
не можуть приділяти увагу окремим студентам. Оплата 
праці викладачів зменшилася і багато з них змушені за-
йматися підробітками для того, щоб забезпечити собі 
гідне існування. Можна припустити, що зростаюча до-
ступність освіти призвела до погіршення навчального 
процесу для студентів, бо викладацький склад не виріс 
настільки, наскільки кількісно зросла сама вища освіта.
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Отже, до різних аспектів освіти треба застосову-
вати різні підходи й критерії рівності та виробляти різні 
механізми їх реалізації. Тобто потрібно напрацювати 
суспільно-консенсусний механізм визначення рівності, 
а не скеровувати зусилля на пошуки «об’єктивного» 
підходу до проблем рівності та якості, бо такі пошуки 
ризикують призвести до встановлення ще більшої  
нерівності.

Магістральним шляхом підвищення елітності осві-
ти має стати її демократизація. На часі здійснення  
реальних кроків щодо розширення автономії вищих 
навчальних закладів. Реальної автономії в українських 
ВНЗ ще мало, тому необґрунтоване втручання в їхнє 
внутрішнє життя є звичною практикою. Орієнтиром 
має стати досвід європейських університетів, в яких ав-
тономія і самоуправління вже давно є усталеною тра-
дицією. Лише таким чином можна надати необхідного 
динамізму вищій школі, щоб вона встигала за змінами 
у суспільстві. Зокрема, на уніфікацію освітніх програм  
і вироблення освітнього стандарту Міністерство освіти  
і науки України витрачає роки, на момент їх виходу в 
світ з’ясовується, що вони вже застаріли.

Держава не повинна тотально регламентувати 
використання університетами бюджетних коштів. Це 
може залишатися на рівні рекомендацій, але універси-
тети самі вирішуватимуть, брати їх до уваги чи ні (як 
це практикується у Сполученому Королівстві). В Україні 
доцільно випробувати такий шлях через запроваджен-
ня локальних експериментів із залученням кількох уні-
верситетів. Університетам, які братимуть у них участь, 
варто дати більше свободи у використанні бюджетних 
ресурсів разом з правом на інноваційні навчальні пла-
ни, на підтримку окремих викладачів тощо. Це сприя-
тиме підвищенню ефективності використання коштів.

Самоврядування і реальна автономність універси-
тетів дозволить по-новому підійти до розв’язання про-
блеми оптимізації розподілу коштів у системі освіти. 
Кошти мають розподілятися не за командними вказів-
ками згори, а відповідно до ефективності та реальних 
потреб.

Університети мають стати ключовими інституціями 
суспільства у наданні йому найновіших об’єктивних 
знань та інтелектуальних орієнтирів. Для здійснення 
цієї місії університети мають діяти, виходячи з принципів 
автономії і академічних свобод, а політична й економіч-
на влада, якщо вона керується інтересами суспільного 
прогресу, повинна цю автономію університетам гаран-
тувати, аби зберегти їхню спроможність вести пошук 
об’єктивної істини. За збереження нинішнього рівня 
залежності університетів від численних органів влади, 
гіпертрофованої фінансової зарегульованості навчаль-
них закладів з боку Держказначейства, різноманітних ін-
ших обмежень реальне входження вищої освіти і науки 
України до європейського простору стане неможливим 
навіть за умови виконання всіх інших вимог.

На переконання С. Пролеєва [16], покликання уні-
верситету полягає в тому, щоб бути інституцією, яка 
забезпечує автономію розуму, тобто статус розуму як 
основи і рушійної сили суспільного життя й особистого 
самовизначення. Продукуючи строге, неупереджене, 
соціально не ангажоване мислення, готуючи компе-
тентних науковців, університет перетворює знання на 
дієву силу, здатну визначити спрямованість та успіх 
будь-якої діяльності. На думку дослідника, автономія 
розуму – не абстрактний принцип. Вона уособлюється 
передусім у постаті компетентного незалежного інте-
лектуала. Саме ця постать, ця якість людини є кінце-
вим продуктом університетського життя. Університет 
покликаний надати певну фахову обізнаність. Але, 
по-перше, належної фахової підготовки неможливо 
досягти поза інтеграцією у нештучний процес науково-
го дослідження, по-друге, не менш важливим є досвід 
свободи, досвід гідності інтелектуала і громадянина, 
досвід висококваліфікованої сумлінної праці, без чого 
університет не має права на своє ім’я [16, с. 38].

Іншою стороною проблеми підвищення елітності 
освіти є зміна усталеної практики ізоляції навчального 

процесу від науково-дослідного. В усьому світі універ-
ситети є потужними науковими центрами, де навчаль-
ний процес нерозривно пов’язаний з проведенням на-
укових досліджень на найвищому рівні. Дослідницьки-
ми університетами вважаються ті, які використовують 
у навчанні передові наукові дослідження. На відміну від 
більшості традиційних, дослідницькі університети при-
скорено розвиваються відповідно до трикутника знань, 
роблячи процес навчання, досліджень та інновацій  
цілісним і гармонійним. 

На жаль, складові «трикутника знань» – освіта, нау-
ка й інновації – в Україні залишаються принципово роз-
діленими між собою. В абсолютній більшості випадків 
вони функціонують незалежно одна від одної, без будь-
якої координації і спільних цілей. Вищим навчальним 
закладам відводиться другорядна роль у проведенні 
передових наукових досліджень, які є основою елітної 
університетської підготовки. Відповідно до цього вибу-
дувалася система державних пріоритетів і ставлення 
до університетської освіти як до просвітянської, допо-
міжної сфери, а не як до продуктивної та інноваційної. 
Такий стан справ шкодить і науці, і освіті.

За великим рахунком, вести мову про високу якість 
вищої освіти можна в контексті не тільки й не стільки 
формальної наявності, скільки ефективного функціо-
нування університетів науково-дослідницького ґатун-
ку. В Україні ж під питанням навіть перша складова –  
формальна наявність таких університетів. Це – чи не 
найбільша проблема якості освітніх послуг. Вона на-
буває ще загрозливіших ознак, якщо врахувати, що 
трансформація університету в напрямку науково- 
дослідницького рівня є справою надзвичайно склад-
ною з огляду на комплексність необхідних зусиль. Для 
прикладу, лише оновлення основних фондів і технічне 
переоснащення може вимагати в кожному конкретно-
му випадку видатків на мільярди і десятки мільярдів 
гривень.

Неможливо примусити сучасного студента ефек-
тивно засвоювати складні знання, не відкриваючи пе-
ред ним можливостей їх використання у його профе-
сійній діяльності. Щоб мотивувати студента до якісної 
освіти, необхідно створити високотехнологічну еконо-
міку знань, яка робитиме запит на кваліфіковані кадри 
задля своєї конкурентоспроможності. 

Як зазначає М. Згуровський [9], сьогодні змінюєть-
ся роль дослідницьких університетів.

По-перше, їм, як ніколи доведеться підсилити фун-
даментальну складову як у навчанні, так і в наукових 
дослідженнях. Критичні технології не можуть створю-
ватися без глибинного розуміння властивих їм фізич-
них, хімічних, біологічних процесів на молекулярному 
рівні та у наномасштабі. Нарешті, успішна ринкова ре-
алізація наукоємної продукції потребує глибоких знань 
соціології, психології та економіки як фундаментальних 
дисциплін. Для створення таких знань належить по-
будувати принципово нові навчальні плани і програми  
наукових досліджень.

По-друге, дослідницькі університети мають бути 
міждисциплінарними з менш вузькою спеціалізацією 
навчальних планів та з більш відкритою й мобільною 
системою навчання для студентів і викладачів. Але при 
цьому всі традиційні цінності університетської освіти та 
наукової методології повинні залишатися недоторкан-
ними.

По-третє, дослідницькі університети мають готува-
ти не тільки творців нової техніки, а й фахівців, які про-
буджують, мотивують і стимулюють підприємництво та 
комерціалізацію науки соціально сумлінним шляхом.

Об’єднана Європа, приділяючи величезну увагу 
масовій освіті, у подоланні науково-технологічного від-
ставання від інших регіонів світу, зокрема у підвищенні 
якості освіти, найбільше покладається саме на дослід-
ницькі університети.

Такий зв’язок стимулюватиме підвищення відпові-
дальності університету за якість роботи. Коли універ-
ситети матимуть право формувати навчальні плани 
згідно зі своїм баченням шляхів і напрямів розвитку  
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науки, економіки, суспільства, тоді вони нестимуть ре-
альну відповідальність за якість навчання і матимуть 
попит на своїх випускників на ринку праці. Автоном-
ність суттєво підвищить їх відповідальність за свою 
роботу. Якщо випускники позитивно сприйматимуться 
роботодавцем, це означатиме, що ВНЗ на правильно-
му шляху. В іншому разі вищий навчальний заклад про-
сто не витримає конкуренції на ринку надання освітніх 
послуг. Підвищення відповідальності сприятиме також 
об’єктивності оцінювання знань упродовж навчання у 
вищій школі, адже відповідаючи за якість своїх дипло-
мів, ВНЗ змушений буде об’єктивно оцінювати знання 
своїх студентів.

Нині більшість експертів визнають стан кризи ви-
щої освіти загалом і університету зокрема. У публіка-
ціях провідних міжнародних організацій чимало уваги 
приділяється пошуку нової місії й ролі вищої й особли-
во університетської освіти в сучасному світі. Основні 
акценти в цьому пошуку зроблено на трьох аспектах. 

По-перше, на перетворенні університетів на епіцен-
три програмування регіонального розвитку – причому 
не лише в економічному, а й ширше – у соціальному, 
культурному, екологічному сенсі.

По-друге, на тенденції формування нової – іннова-
ційно-підприємницької – моделі університету, в якій він 
фактично перетворюється на науково-освітньо-про-
мисловий комплекс з академічним ядром і міждисци-
плінарною проектно-орієнтованою периферією, котра 
складається з мережі інноваційних високотехнологіч-
них структур і малих підприємств, що активно працю-
ють із замовленнями місцевих органів влади, промис-
ловості, бізнесу й суспільства в цілому.

По-третє, проведені дослідження дозволяють зро-
бити висновок про наближення істотної зміни всієї тра-
диційної ідеї вищої освіти, пов’язаної усвідомленням 
необхідності «освіти протягом життя». Університети 
не тільки можуть, а й повинні взяти на себе цю нову  
місію. У такому разі стає важливішим організувати 
можливість руху молодих людей з робочих місць до 
ВНЗ і назад, ніж добудовувати й шліфувати моноліт 
«безперервної чотирьох/п’яти/шестирічної очної осві-
ти», оскільки ефективність допрофесійної освіти в умо-
вах прискорення темпів розвитку економіки постійно 
знижуватиметься [7]. 

Вказані тенденції та вимоги часу свідчать про те, 
що назріли глибокі зміни у сфері освіти, насамперед  
у вищій, котра сьогодні стає локомотивом суспільства, 
заснованого на знаннях. 

Забезпечення рівності в отриманні якісної універси-
тетської освіти повинно стати наріжним каменем освіт-
ньої політики України. Істотним чинником, який визна-
чає ступінь ефективності сучасних ринкових відносин, 
є рівень соціальної та освітньої мобільності працівника. 
Саме тому рівень доступності освіти, яка забезпечує 
зростання мобільності, стає вирішальним для форму-
вання творчої особистості, спроможної вміло застосо-
вувати отримані знання для конкурентної діяльності  
в будь-якій сфері суспільного життя.

Висновки. Отже, щоб досягти високого рівня ега-
літарності та елітарності освіти, необхідно змінити за-
гальну парадигму функціонування системи освіти в 
Україні. У сучасну добу інформаційних технологій та 
безлюдних виробництв важливо створити умови для 
підготовки людини як особистості, носія креативного 
потенціалу, фахівця, здатного самостійно вирішувати 
накреслені завдання, не чекаючи наказу чи директиви 
згори. Вища освіта має бути максимально наближена 
до практичних реалій, які породжує ринок. Людина, яка 
починає вчитися, повинна знати, яким чином вона за-
роблятиме гроші на життя після закінчення ВНЗ, вона 
мусить працювати за професією, не змінювати її після 
отримання диплому про вищу освіту. А це означає, що 
нам необхідно поступово відмовлятися від довгостро-
кових стаціонарних програм, схоластичного навчаль-
ного процесу і переходити до комбінованої системи. 

Сьогодні ми підійшли до того етапу, коли потрібно 
запровадити однакові правила гри для всіх суб’єктів, 

які діють на ринку вищої освіти України. Йдеться і про 
економічні умови функціонування, і про можливості під-
готовки та використання професорсько-викладацьких 
кадрів, і про соціально-пенсійне забезпечення виклада-
чів та наукових співробітників, і про доступ до коштів 
державного бюджету.

Таким чином, Україні треба рухатися у напрямку від 
егалітарності, елітарності до елітності університетської 
освіти, адже, як зазначає М. Бойченко, cаме освітні 
еліти є тими комунікативними спільнотами, які найбіль-
шим чином впливають на визначення рівня якості осві-
ти – хоча би тому, що вони визначають саме значення 
того, що можна називати якістю освіти [2, с. 53]. 

Подальший розвиток елітної освіти має здійсню-
ватися на основі використання європейського досвіду, 
осмислення традицій зарубіжної елітної освіти, уза-
гальнення сучасних філософських концепцій та освіт-
ніх технологій гуманістичної спрямованості. А також 
ґрунтуватися на кращих традиціях освітньої діяльності 
вищої школи, в досвіді якої завжди простежувалися 
певні елітні традиції: високий рівень теоретичності та 
фундаментальності освіти.

Разом з тим майбутнє української елітної освіти 
визначальним чином залежить від перспектив розви-
тку освіти егалітарного типу, що має знайти своє ви-
раження у високому рівні матеріально-фінансового  
і науково-методичного забезпечення розвитку системи 
егалітарної освіти.

Відповідальність за досягнення такого балансу, в 
першу чергу, лягає на елітну освіту, що володіє глибо-
кою філософсько-методологічною та науковою базою, 
професійною близькістю з системою університетської 
освіти, з педагогами-дослідниками, здатними мислити 
на високому концептуально-стратегічному рівні. Від 
успішності виконання цієї місії в значній мірі буде зале-
жати не тільки майбутнє української освіти і науки, а  
й подальший розвиток вітчизняної культури.
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Grytsenko maryna
eGalitarian and elitiSt education in the context of new univerSity formation

The article addresses the problem of combining the principles of egalitarian and elitist education in the context of new 
university formation. It emphasizes that this specific problem can not be solved without providing for the transparency and 
objectivity of knowledge assessment, increasing the responsibility of educational institutions for the quality of educational 
services, enhancing the management level in education industry, optimizing the allocation of funds in the educational sector, 
increasing the demand for specialists in the labor market, overcoming the isolation of the educational process from research 
activities. It was determined that the above objectives are closely interrelated and are unlikely to be solved separately. The study 
analyzes the role of the university as a center of education of the intellectual elite.

Keywords: education, egalitarianism of education, university, elitism of education, teacher, research activities, creative 
development, equal opportunity, educational transformations.

 

Гриценко м. В. 
ЭГАЛитАРНОе и ЭЛитАРНОе ОбРАЗОВАНие В КОНтеКСте СтАНОВЛеНия НОВОГО УНиВеРСитетА
В статье рассматривается проблема сочетания принципов эгалитарного и элитарного образования в контексте 

становления нового университета. Подчеркнуто, что указанная проблема не может быть решена без обеспечения 
прозрачности и объективности оценивания знаний, повышения ответственности учебных заведений за качество 
образовательных услуг, повышение уровня менеджмента в сфере образования, оптимизации распределения средств 
в сфере образования, обеспечения спроса специалистов на рынке труда, преодоление изоляции учебного процесса 
от научно-исследовательской деятельности. Определено, что перечисленные задачи тесно взаимосвязаны и вряд ли 
какое-либо из них может решаться отдельно. Проанализирована роль университета как центра воспитания интеллек-
туальной элиты. 

Ключевые слова: образование, эгалитарность образования, университет, элитарность образования, препода-
ватель, научно-исследовательская деятельность, творческое развитие, равенство возможностей, образовательные 
трансформации.
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кількісні, так і на якісні показники його роботи, втрачає 
у руслі Болонського процесу надтісні зв’язки взаємоза-
лежності щодо інших елементів освітньої системи, його 
зовнішні комунікації стають, радше, кооперативними. 

Це відповідно змінює стосунки всередині системи, 
отже, й прямо впливає на управління як всім масивом 

Постановка проблеми та її актуальність. Зміни у ви-
щій освіті, що вже відбулися, як і ті, що тільки відбувають-
ся, разом із задумами наступних, зумовили необхідність 
переосмислення всіх ділянок роботи ВНЗ. Університет як 
організація, що протягом останніх років стрімко нарощує 
свій вплив на освітні процеси в Україні, зважаючи як на 

ФОРМИ УПРАВЛІННЯ 
В КУЛЬТУРНО�ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

УДК 378.1 СмОЛІНСьКА Олеся Євгенівна, 
 кандидат педагогічних наук, доцент, 
 докторант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, 
 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

У статті проаналізовано такі форми управління в культурно-освітньому просторі педагогічного університету, як 
врядування, керівництво, адміністрування та лідерство, охарактеризовано їх дієвість щодо різних сторін життєдіяль-
ності університету. Актуальність теми зумовлена змінами, що тривають у внутрішньому та зовнішньому середовищах 
українських університетів у зв’язку із Болонським процесом та вже призвели до вагомих змін у сутності та організації 
університетської освіти.

Ключові слова: культурно-освітній простір, педагогічний університет, форми управління, керівництво, врядування, 
адміністрування, лідерство, Болонський процес, університетська автономія, парадигма.
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вищих освітніх закладів, так і кожним із них зокрема, 
проте найвищу актуальність, як і гостру специфічність, 
питання управління здобувають у середовищі універси-
тету. Саме тому проблема форм управління у зв’язку із 
проблемами буття культурно-освітнього простору уні-
верситету потребує вивчення.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі.
Парадигмальним підходам зараз приділяється зна-
чна увага вчених, тому чимало праць присвячено як 
загальним дослідженням функціонування та зміни пе-
дагогічних та освітніх парадигм (В. Андрущенко [1, 2], 
В. В. Бондаревська та С. Кульневич [5] І. Зязюн [10], 
Г. Коджаспірова [13], Краєвський [14], В. Кремень 
[15], М. Овчинникова [20], Б. Розлог та М. Розлог [24],  
Г. Рузавін [25]), так і педагогічним парадигмам у вищій, 
в тому числі університетській освіті (Н. Дем’яненко [8], 
Л. Рижак [23]). 

Разом із тим популярність парадигмальних підходів 
у педагогіці, зумовлена їх методологічною цінністю, по-
ступово переходить у практичну площину, пов’язану з 
їх дієвістю, де парадигми зближуються з педагогічними 
підходами, проявляються у методиках, навчальному та 
освітньому менеджменті. Проблемам управління у ви-
щій освіті присвячені праці В. Гуменника [7], В. Луго-
вого [17], О. Мельник [19], А. Прокопенка [22] та інших 
авторів, при цьому розглядаються концептуальні підхо-
ди, методи, організація управління на різних етапах та  
у різних сферах університетської діяльності. 

Проте ці дослідження (парадигмальних та управлін-
ських підходів) не пов’язуються між собою на перерізі 
культурологічних проблем сучасної університетської 
освіти, що актуалізує розробку теми форм управління 
у культурно-освітньому просторі педагогічного універ-
ситету.  

Мета статті. Охарактеризувати такі форми управ-
ління, як керівництво, врядування, адміністрування та 
лідерство, що діють у культурно-освітньому просторі 
педагогічного університету.

Виклад основного матеріалу. Проблема управ-
ління організацією в сучасних умовах сама по собі над-
звичайно складна, оскільки в ній криється щонаймен-
ше декілька співвідношень: люди-організація, люди-
технології, люди-люди. Крім того, час від часу постає 
необхідність узгодження внутрішнього та зовнішнього 
середовищ, налагодження системних зв’язків. 

Величезна кількість публікацій з управління, що 
з’явилися в останнє десятиліття, охоплює практично 
незліченну кількість його найрізноманітніших аспек-
тів, при цьому не залишилася поза увагою вчених  
і проблематика організаційної/корпоративної культури, 
управління культурою, управління освітою. Попри це, 
питання функціонування різноманітних форм управлін-
ня в культурно-освітньому просторі залишається від-
критим, можливо:

• через незавершеність (та обмежені можливості 
щодо прогнозування результативності) процесів змін в 
університетській освіті;

• у зв’язку зі складністю та невизначеністю сут-
ності самого культурно-освітнього простору універси-
тету. 

У будь-якому разі управління в культурно-освітньо-
му просторі є проблемою комплексного характеру, 
тому пов’язана з низкою факторів, серед яких одним 
із визначальних є фактор існування певної парадигми-
зразка, за яким вибудовуються всі інші квазіструктури, 
в тому числі й аналізовані. При цьому, розуміючи кон-
стантний характер парадигми, її залежність від часу, 
слід врахувати також своєрідну інертність, що прита-
манна їй, а зважаючи на цю якість, можна допустити 
імовірність дієвості відразу декількох парадигм, які, 
діючи одночасно, хоча і з різною силою, на досліджу-
вані об’єкт (культурно-освітній простір університету) та 
предмет (форми управління), зумовлюють їх неодно-
рідність, функціонально обмежуючись щодо останньо-
го лише окремими ділянками.  

Аналіз літератури щодо парадигм університетської 
освіти показує, що дослідники виділяють як парадигми  

(культурно-ціннісна, академічна, професійна, техно-
кратична, гуманістична (Бордовська-Реан) [26]), за 
узагальненням М. Овчинникової – гуманістична (фено-
менологічна), езотерична, функціоналістська, традиці-
оналістська, раціоналістична, науково-технічна, гума-
нітарна [20]), так і парадигмальні напрямки розвитку 
освіти (академічний, професійно орієнтований, профе-
сійно-технологічний, гуманітарний [8]). Попри показну 
різноманітність наведених класифікацій, їх зміст, все ж, 
інтегрується, тому за основу для аналізу форм управ-
ління можна взяти лише чотири з них: гуманістичну, 
технократичну, професійну, академічну.

Перш за все, слід зауважити, що парадигми, функ-
ціонуючи як віртуальні моделі дійсності, набувають 
вагомості не через власні характеристики, а завдяки 
їх оцінюванню співвідносно з іншими часовими та про-
сторовими характеристиками, до того ж відповідність 
часові та місцю дає позитивну оцінку певній парадигмі, 
посилює її впливовість, неповна відповідність чи невід-
повідність відсувають її на задній план, проте не ніве-
лює дієвості повністю. Процес оцінки «придатності» 
парадигми культурою є об’єктивно зумовленим, відбу-
вається не нижче ніж на рівні інституцій, проте вклю-
чає синергетичну суму оцінок, що формуються відпо-
відною галузевою наукою, закріплюються культурою   
і транслюються освітою. 

Культурно-освітній простір університету, будучи ви-
явом актуальної культури освіти як інституції та одно-
часно рушієм її розвитку, з одного боку – діє за тими 
ж, інституційно усталеними, зразками, з другого – саме 
він є осередком життя для інших, потенційно можливих 
моделей. Таким чином, культурно-освітні парадигми не 
просто змінюють одна одну в просторі й часі, а, діючи 
за принципом спадкування, розвиваються, взаємно 
перероджуються. Як уже було зазначено вище, в куль-
турно-освітньому просторі університету зберігається 
дієвість всіх існуючих актуальних чи дезактуалізованих 
парадигм як “намірів природи” (згідно із А. Бергсоном –  
фундаментальна основа будь-якої спільноти, незва-
жаючи на актуальний ступінь її розвитку, залишається 
незмінною [3, с. 26]) або як свідчень різнорідності уні-
верситетського простору, регулятивна роль цих моде-
лей матеріалізується у певних типологічних ознаках 
культурно-освітнього простору, а здійснюється завдяки 
відповідним формам управління.

Гуманістична парадигма, що центрує університет-
ський простір культури й освіти на людині, її інтелекту-
альному та соціальному розвитку, якраз і є випадком 
повернення до «наміру природи» в університетській 
освіті, оскільки, звертаючись до історичних джерел,  
бачимо, що й перші університети, організація яких була 
зумовлена зростаючими урбанізацією, бюрократизаці-
єю та меркантилізмом [30, с. 6], виникли як самоврядні 
корпорації професорів та студентів, при цьому від Бо-
лонського університету південні університети перейня-
ли студентську, а від Паризького північні – професор-
ську самоврядність [29]. 

Формою управління, що відповідає гуманістичній 
парадигмі, є врядування, що як і слова уряд, уряд-
ник, розпорядник та інші утворилися від слова «ряд» 
зі значенням «сукупність однорідних предметів або  
істот, витягнутих в одну лінію; договір, угода; коло осіб, 
об’єднаних певними стосунками» [9, с.153], та має 
спільне з ними значення рівноправності у встановленні 
внутрішніх порядків. 

Ідея про переважання частки студентського чи 
викладацького врядування, як і переважання викла-
дання права й медицини у південних університетах  
і теології та вільних мистецтв у північних [16] приводить 
до необхідності аналізу історичного розвитку україн-
ських ВНЗ. Від Острозької академії, починання якої 
(посилення культури православ’я шляхом підготовки 
відповідно освічених кадрів) розвинули її випускники, 
втіливши ключові ідеї в діяльності Києво-Могилянської 
академії, а відтак вже її вихованці – в інших універси-
тетах, в українських вищих навчальних закладах спо-
стерігається тенденція до північного напряму розвитку,  
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що посилилася ще й через багаторічну експансію з пів-
ночі. Той поділ українських земель і тут відіграв свою 
роль: наші сучасні території були культурно-освітньо 
пов’язані, крім Санкт-Петербурга й Москви, ще й із 
Віднем, Прагою, Будапештом, що створило сприят-
ливе підґрунтя для сприйняття також ідей південних 
університетів. У зв’язку із цим система врядування, 
що в руслі здобуття автономії зараз відновлюється  
в українських університетах, має ознаки відразу двох 
історично сформованих типів, саме тому ідеї як викла-
дацького, так і студентського врядування уживаються в 
культурно-освітньому просторі університетів, особливо 
класичних. 

Проте дієвість гуманістичної парадигми в сучасних 
соціокультурних умовах не однозначна, що, у свою 
чергу, впливає і на врядування як притаманну їй фор-
му управління. Зокрема звернення до цінностей Болон-
ського процесу, що ставить студента на вищий щабель 
вагомості в університетському житті (це традиційно 
для Болонського університету як родоначальника пів-
денного напряму розвитку), не дає відповіді на питання 
культурно-ціннісного порядку, щонайменше на те, яку 
ж роль у врядуванні повинні відігравати викладачі, су-
часне становище яких є достатньо хистким і безправ-
ним, причому не тільки в українських реаліях, отже й 
вагомість участі яких у розв'язанні проблем управління 
поступово знижується. 

Гуманізм в освіті, повернувшись «лицем до дити-
ни» (особистісно орієнтоване навчання), реалізуючи 
свою первинну місію – ширення знання в майбутнє 
(у період створення перших університетів це і було їх 
принциповою відмінністю від церкви, завданням якої 
було вивчення минулого та збереження вже існуючих 
традицій), поставив педагогам завдання служіння.  
В сучасних, до краю економізованих, обставинах слу-
жіння в його високому сенсі здрібнюється до служни-
цтва чи прислуговування, особливо там, де труднощі 
економічного розвитку дуже відчутні в широких со-
ціальних верствах, що призводить до змістового від-
окремлення єдності студентів та єдності викладачів, 
посилює клановість не лише як типологічну ознаку 
культурно-освітнього простору, патерналістського, 
всепрощаючого щодо членів групи, а й як соціально-
класову характеристику, що різко обмежує цю групу, 
встановлюючи там певні «правила гри» та серйозно 
ускладнюючи переходи між стратифікованими таким 
чином верствами. Відсутність корпоративної зібраності 
сучасного університету зумовлює можливість поши-
рення такої форми управління, як врядування тільки 
у межах слабо взаємно інтегрованих груп, зрештою, 
у науково-педагогічних колах проблема єдності сту-
дентського та викладацького врядування практично не 
обговорюється, на відміну від студентського самовря-
дування, що, поза викладацьким, часто неспроможне 
порядкувати не тільки в культурно-освітньому просторі 
університету, а й у власній «корпорації студентів». Ще 
одним аргументом щодо складності організації сту-
дентського чи змішаного студентсько-викладацького 
врядування є те, що автономію університети щойно 
почали здобувати, тому ідентифікація студентів із кон-
кретним навчальним закладом слабша, ніж, напри-
клад, із конкретною академічною групою, а це, разом із 
природною плинністю студентського колективу, пере-
шкоджає зміцненню власне студентського врядування, 
висуваючи на перший план стабільнішу групу виклада-
чів, які, як було написано вище, теж ослаблені у плані 
врядування, оскільки є залежними. 

Гуманістична парадигма, маючи безперечно про-
гресивні ознаки, посилюючи свою впливовість у першу 
чергу через те, що наріжним каменем культури й освіти 
робить студента, разом з тим обертається, за певних 
обставин, насиченням культурно-освітнього простору 
університету далеко не академічними цінностями, сво-
єю мовчазною податливістю сприяє перетворенню осві-
ти на бізнес, не лише у винятково економічному плані, 
а й в культурному (звичними стали кліше типу «освіт-
ні послуги»), оскільки не створює дієвої перешкоди  

процесу випинання матеріальних потреб на противагу 
бодай соціальним, хоча, згідно зі своєю сутністю, мала 
б допомагати становленню Людини у найвищому, духо-
вному, розумінні. Врядування ж, що передбачає єдність, 
одностайність та самостійність, починає служити інтер-
есам не цілого університетського організму, а тій його 
частині, що є більш економічно активною – прибуткові 
наукові дослідження, студенти-контрактники тощо.

Все вище зазначене щодо врядування не стосу-
ється новостворених університетів чи реорганізованих 
із числа інститутів, академій тощо, оскільки їх фунда-
ментальною основою, «наміром природи», у першому 
випадку є намір та воля засновника [21], а в другому –  
їх замисел не передбачав такої організаційної форми, 
як університет.

Отже, врядування є природною первинною фор-
мою управління університетом, в культурно-освітньому 
просторі сучасних українських університетів локально 
виявляється у студентському та викладацькому вряду-
ванні, перше з яких відбувається у межах самовряду-
вання, мало перетинаючись із викладацьким, радше, 
спільно з ним підпорядковуючись іншим формам, зо-
крема керівництву, адмініструванню. Ефективність 
врядування зумовлюється кількісними показниками 
впливових груп, а модальність його дієвості щодо 
культурно-освітнього простору визначається цінніс-
ними орієнтаціями цих груп. Завданням управління, 
таким чином, є регулювання утворення груп впливу 
шляхом підтримки їх цілеспрямованої ідентифікації із 
культурно-освітнім простором університету, плекання 
в них об’єднавчих цінностей, корпоративної свідомості, 
оскільки врядування є найбільш перспективною із су-
часних форм управління в культурно-освітньому про-
сторі університетів, хоч і поки що малопотужною через 
об’єктивні проблеми розвитку освіти як інституції, а та-
кож через її ослаблення іншими формами.

Отже, при розгляді еволюції університетів, було 
зазначено, що південні початково пішли шляхом роз-
витку медицини і права, опираючись на студентське 
врядування, а північні – теології та вільних мистецтв з 
опорою на викладацьке врядування, що породило таку 
форму управління, як керівництво, обумовлену дією 
академічної парадигми. Панування теоретичних знань 
та розвитку фундаментальних наук, орієнтація випус-
кників на пошук нових знань, де головною цінністю 
вважаються теоретичні наукові відомості про природу, 
людину в соціумі, всесвіт – ці ознаки саме академічної 
парадигми університетської освіти, панівної в культур-
но-освітньому просторі радянської освіти повоєнного 
періоду, укріпивши позиції університетів як організацій, 
водночас послабили університетську науку, відділив-
ши її від загальнонаукового життя. 

Ще однією місією, яку сповнила ця парадигма, було 
поглиблення спеціалізації видів університетської освіти 
(біологічна, математична, філологічна, фізична, хімічна 
тощо), що, у свою чергу, стало єдиною причиною від-
разу двох протилежних за змістом процесів: по-перше, 
факультети класичних університетів, разом із відро-
дженням науки, стали віддалятися один від одного за 
рахунок спеціалізації, у зв’язку із чим переродилися в 
університетські інститути; по-друге, колишні інститу-
ти, академії, знову ж, розвиваючи науку, у тому числі 
й екстенсивно, за рахунок збільшення кількості спеці-
альностей, у першу чергу – наукових, доростили свій 
потенціал до рівня університету. Культурно-освітній 
простір, за впливу академічної парадигми, характери-
зується високою кількістю закріплених процедур, пріо-
ритетністю довгострокових проектів, що забезпечують 
стабільність процесів, передбачуваністю перспектив, а 
такий тип здобув назву ієрархічного. Чітка регламенто-
ваність та ранжованість як провідні ознаки організації 
культурно-освітнього простору уможливлюють та опти-
мізують дієвість керівництва. 

Керівництво як форма управління передбачає на-
явність у керуючого переваг щодо керованих. В україн-
ській мові цим словом не передбачено повної відсутнос-
ті права рішення зі сторони останнього, проте мається 
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на увазі високий ступінь покори, попри це дії керівника 
не мають прямих ознак використання інших для досяг-
нення власних цілей, радше – для втілення спільних,  
діяльнісних, організаційних, цілей (для порівняння –  
у російській мові слово «руководство» практично то-
тожне маніпуляції). Історично усталене в радянському 
культурному просторі в цілому, отже й в освіті, керівни-
цтво знецінило творчість як її питому рису, що особли-
во боляче відбилося в системі цінностей університет-
ської освіти, основною ідеєю якої на довгі роки стала 
репродукція (кадрів, знань, самої себе). 

Сучасні українські університети складно виходять 
з такої ситуації, яскравим свідченням чого стало дуже 
тривале перебування на посадах ректорів, обраних пе-
реважно на початку 90-х, видимої альтернативи яким 
ніби і нема в першу чергу через те, що самі вони не за-
цікавлені у тому, щоби, за словами Л.  Гузара (патріарх 
УГКЦ), «зійти вчасно і передати владу «теплою рукою» 
іншій людині» [27]. 

Керівництво як форма управління університетом 
чи його структурним підрозділом є достатньо ефек-
тивним, поки йдеться про сильний вплив академічної 
парадигми, етатизм, проте щодо культурно-освітньо-
го простору його ефективність є сумнівною, оскільки 
може впливати тільки на артефакти, не зачіпаючи гли-
бинних культурних пластів, таким чином створюючи 
лише видимість дієвості, прищеплюючи освіті й куль-
турі цінності бюрократії, своєрідно пробуючи вирости-
ти груші на вербі, впливаючи на діяльнісні, поведінкові 
вияви людей (викладачів, студентів), але не зачіпаючи 
їх мотиваційної сфери, «простору духу» розщеплюючи 
систему цінностей, що циркулюють у культурно-освіт-
ньому просторі на реальну та формальну. В сучасних 
умовах це може призводити до виникнення своєрідних 
культурно-освітніх організаційних «патологій», описа-
них М. К. де Вріє та Д. Міллер за зразком психопато-
логії [12, с.192–195.]. Найближчою перспективою таких 
станів у людському вимірі стає десоціалізація та асоці-
альні девіації, вочевидь, щось подібне може відбутися 
як маргіналізація освіти чи її криміналізація. 

Отже, цілісно щодо культурно-освітнього простору 
університету керівництво як форма управління не від-
повідає вимогам часу, проте в організації НДРС, ма-
гістратури, аспірантури, докторантури, виконанні на-
укових тем є цілком прийнятною, культуровідповідною, 
такою, що підсилює академізм у його щонайкращих 
проявах, підживлює академічну парадигму, яка, ство-
рюючи потужний фундамент освіті, стимулює дієвість 
цінностей науки в просторі університету, відновлюючи 
чи формуючи (для новостворених університетів) спіль-
не узгоджене поле освіти, науки у просторі культури. 

Близько до керівництва за стилем управління, про-
те відмінно щодо сутності перебуває адміністрування. 
Зароджене результатами НТР, відповідними змінами в 
економіці, соціально-політичній сфері, адміністрування 
як форма управління в культурно-освітньому просторі 
з’явилося як практичне втілення професійної парадиг-
ми. В Україні вплив цієї парадигми ще недостатньо 
сильний, оскільки наука, хоч і втрачає самостійність як 
засіб пізнання й пояснення світу, широко ще не набула 
функції виробничої сили через дію академічної пара-
дигми, що надає пріоритетності фундаментальним до-
слідженням. Проте заперечувати дієвість професійної 
орієнтованості університетської освіти як процесу фор-
мування в культурно-освітньому просторі університету 
нових професійних цінностей, зразків соціокультурної 
діяльності недоцільно. 

Культурологічний зміст сучасних змін в університет-
ській професійній освіті стимулюється саме появою у 
системі педагогічних, медичних, політехнічних, еконо-
мічних та інших університетів, які поступово відходять 
від ідеї заснування (для тих, що здобули статус уні-
верситету, але діють як ВНЗ не один десяток років –  
відхід від керівництва; для новостворених, залежно від 
персоналії засновника, – підтримання або форми ад-
міністрування, або лідерства, хоча можливо, що теж 
необхідний відхід від керівництва). 

В адмініструванні щодо культурно-освітнього про-
стору університету чимало «проблемних» місць: 

• по-перше, це суперечність між наявністю провід-
ного професійного напряму та статусом університету, 
що виражається у пріоритетності одних освітньо-науко-
вих напрямів щодо інших та передбачає становлення 
універсальної системи професійних цінностей, власне, 
можливості її існування на засадах загальнолюдських 
цінностей; 

• по-друге, орієнтованість на певну науково-ви-
робничу галузь, що не узгоджується, знову ж, із універ-
ситетською культурою та освіченістю і призводить або 
до стрімкого відриву від потреб виробництва, або, на-
впаки, до концентрації винятково на його потребах, що 
є завданням професійно-технічної освіти. 

Складнощі такого типу існували в історичному ас-
пекті діяльності університетів у різні періоди розвитку 
науки і технологій, зокрема як питання різної заробіт-
ної плати професорів на різних факультетах, зокрема  
у Львівському університеті після його відновлення у 
1784 році, професор отримував найнижчу зарплату, 
якщо викладав на теології, а найвищу – якщо працю-
вав зі студентами юридичного та медичного факульте-
тів, причому навіть у межах факультету існувала гра-
дація: професор медицини отримував 1200 гульденів, 
коли його студентами були медики гуманної медицини, 
і 600 – якщо ветеринарної [18; 37]. 

Ця ж ситуація, проте з акцентом на індивідуальні 
заслуги, сформувала університетську еліту за кордо-
ном, зумовивши водночас появу «академічного проле-
таріату», згортання низки програм, віддалених від ви-
робництва чи технологій, наприклад педагогічних [11]. 
Типологічно культурно-освітній простір, вибудуваний за 
зразком професійної парадигми і керований способом 
адміністрування, належить до ринкового типу, що для 
країни, економіку якої нещодавно визнано ринковою, 
цілком закономірно. Проте наявний у культурно-освіт-
ньому просторі України ієрархічний тип, переплітаю-
чись із ринковим, що було характерно для транзитив-
ного типу, утворює і в економіці, і в освіті т. зв. змішаний 
тип, коли продуктивність, ефективність у роботі універ-
ситету чи всієї системи освіти регулюється «вручну», 
за допомогою відповідних розпорядчих документів. 

Отже, адміністрування як одна із форм управлін-
ня в культурно-освітньому просторі університету має 
свої позитивні риси, зокрема динамізм, двосторонню 
пов’язаність із соціокультурними обставинами, науко-
во-виробничу націленість, але в українських реаліях, 
поєднуючись із керівництвом, дає, швидше, бюрокра-
тичний ефект, а поєднуючись із лідерством, – витісняє 
з культурно-освітнього простору загальнолюдські цін-
ності, вихолощуючи сутність університетської освіти, 
зводячи її до вузькопрофесійної. Дієвість адміністру-
вання у культурно-освітньому просторі може найкра-
ще виявитися у створенні такої професійно-культурної 
платформи, яка б об’єднала різні напрями науки та 
освіти чи на рівні університету, чи в системі освіти та-
ким чином, щоб культура професії, що формується під 
час навчання чи праці, стала універсальною для найріз-
номанітніших видів діяльності, що їх здійснюватиме лю-
дина протягом життя, в тому числі первинна цінність –  
сама культура освіти як невід’ємна риса особистості 
(не освіта у житті, а життя в освіті). 

Наступною формою управління в культурно-освіт-
ньому просторі університету, яка виникла із врядуван-
ня за типом студентського, зумовлена іншою парадиг-
мою, є лідерство, що, попри новаторське звучання, 
теж достатньо давнє. Ця форма управління є нативно 
освітньою, оскільки сутністю освіти як системи завжди 
було створення своєрідного світогляду, що дозволяв 
би створювати штучний світ, інакше кажучи – культуру. 
З цього приводу С. Гессен писав, що первісна людина 
покоління за поколінням жила заново, щоразу відтво-
рюючи минуле, допоки не почалося таке хазяйнуван-
ня, яке передбачає вироблення чогось більшого, ніж 
потрібно для звичайного виживання, звідси почалася 
культура та історія: «Історія є тільки там, де є культура. 
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Народ тим культурніший, чим довше він живе історич-
ним життям, тобто чим більше накопичив він того не-
проминального минулого, яке, зберігаючись, переда-
ється від покоління до покоління. Сказати «історичний 
народ» – це все одно, що сказати народ культурний» 
[6, с. 31]. 

Оскільки культура й освіта почалися одночасно, за-
вдання передавання досвіду і культурної спадщини по-
кладалось на сім’ю доти, доки вони [досвід і культурна 
спадщина] не стали потребувати значних узагальнень, 
а тоді творення простору культури й освіти, розвиток 
соціуму став роллю обраних не за фактом народження, 
а за фактом особистої причетності до світу культури. 
Проте це надто давній екскурс щодо університетської 
освіти, хоча й тогочасні знання мали універсальний 
характер. Навіть початки університетської освіти, коли 
ректор обирався з числа найбільш здібних, теж не 
дають чіткого бачення сучасної функції лідерства як 
форми управління. Натомість, розглядаючи характе-
ристики культурно-освітнього простору університету 
адхократичного типу, сутність якого – у наявності таких 
рис, як динамізм, креативність, здатність виробляти 
принципово новий продукт (фахівців з якісно новим 
типом професійного мислення, ультрасучасних спеці-
альностей тощо), бачимо, що така «гонка» в сучасних 
умовах наростання інформації не може бути високое-
фективною не тільки щодо великої кількості спеціаль-
ностей, часто пов’язаних не із високими технологія-
ми, а й щодо об’єктивно зумовленого розриву освіти  
і науки, що якийсь час буде достатньо значним (у нас 
навчання базується на стверджених наукою фактах, 
а українська університетська наука поки що не стала 
провідною у світі, тому ще утруднена реалізація підхо-
ду, за якого навчання і є актом науки, поки що існують 
труднощі навіть із викладацькою наукою). 

Зрештою, з приводу лідерства щодо українців іс-
нує низка ментальних етнопсихологічно обумовлених 
рамок, про які В. Янів писав: «В Україні проявляється 
тенденція до необмеженого індивідуалізму як вияву 
небажання визнавати провідну роль одиниці, групи чи 
інституції...», – називаючи це «слабким виявленням  
інстинкту підпорядкування» [28, с. 226], додаючи до 
нього ще проблему формування авторитету людини, 
але повагу до  авторитету ідеї. 

Технократична парадигма [4], що формує адхокра-
тичний тип культурно-освітнього простору та генерує 
лідерство як форму управління в ньому, посилюється 
у періоди НТР (на межі ХІХ–ХХ століть; потім у Європі, 
на відміну від країн американського континенту, які не 
зазнали руйнівного впливу Другої світової війни, у се-
редині ХХ ст.; далі, глобально, на межі ХХ–ХХІ століть), 
тому зараз спостерігаємо її новітні сплески. Разом із 
тим вузькопрагматична спрямованість вищої освіти  
і розвитку наукового знання виводять на перший план 
в університетській освіті інтереси технологій та бізнесу 
на збиток фундаментальним дослідженням, гумані-
тарній, природничій науці, що створює диспропорцію 
в університетській освіті, порушуючи баланс цінностей 
в її культурно-освітньому просторі. Однак лідерство  
як форма управління забезпечує необхідні швидкі  
організаційні зміни, є цінним як каталізатор, здатний 

збалансувати різні царини життя університету, про-
філактуючи відставання, тому такий підхід слід за-
стосовувати цілеспрямовано, свідомо, на основі до-
стовірних відомостей про розвиненість тих чи інших 
соціокультурних груп, їх цілі, пріоритети і рівні досяг-
нень, пам’ятаючи про точковість та нетривалість його 
впливовості в сучасних українських етнокультурних та 
світових соціополітичних  та економічних обставинах.

Висновки. Отже, різні соціокультурні парадигми 
актуалізують різні риси культурно-освітнього простору 
університету, управління якими можливе завдяки за-
стосуванню різних форм управління, при цьому в уні-
верситетському культурно-освітньому просторі дієвість 
парадигм має початок, проте не має кінця, тобто щодо 
культури одночасно зберігається дієвість всіх взірців, 
один з яких домінує в інституційному плані у конкретно-
історичному відтинку часу, тому в управлінні береться 
до уваги як основний. 

Разом із тим, випустивши з поля зору дієвість  
інших, управлінець неодмінно зіткнеться з некеровани-
ми результатами їх впливу на типологічні ознаки куль-
турно-освітнього простору, через це форми управління 
в просторі університетської культури й освіти повинні 
бути насамперед динамічними, а сучасне управління – 
гнучким та варіативним, аби забезпечити повноцінний 
рівномірний організаційний поступ. 
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Смолинская О. е.
фОРмы УпРАВЛеНия В КУЛьтУРНО-ОбРАЗОВАтеЛьНОм пРОСтРАНСтВе пеДАГОГиЧеСКОГО УНиВеРСитетА

В статье проанализированы такие формы управления в культурно-образовательном пространстве педагогичес-
кого университета, как правление, руководство, администрирование и лидерство, охарактеризирована их действен-
ность по отношению к разным сторонам жизнедеятельности университета. Актуальность темы обусловлена измене-
ниями, происходящими во внутренней и внешней среде украинских университетов в связи с Болонским процессом  
и уже привели к весомым изменениям в сущности и организации университетского образования.

Ключевые слова: культурно-образовательное пространство, педагогический университет, формы управления, 
правление, руководство, администрирование, лидерство, Болонский процесс, университетская автономия, парадигма.

Smolinska olesia
formS of manaGement in the cultural and educational SPace of the PedaGoGical univerSity

The article deals with the following forms of management in cultural and educational space of the Pedagogical University 
as guidance, governance, administration and leadership, their effectiveness depending on various aspects of university life. 
The relevance of this topic is determined by changes that are going on in the internal and external environments of Ukrainian 
universities due to Bologna process and significant transformations of the nature and organization of university education.

Keywords: cultural and educational space, Pedagogical University, forms of management, guidance, governance, 
administration, leadership, Bologna process, university autonomy, paradigm.
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й організації освіти на засадах компетентнісного підходу;
• підвищення якості освіти на інноваційній основі; 
• створення безпечного освітнього середовища; 
• удосконалення системи підготовки, перепідго-

товки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково- 
педагогічних та керівних кадрів системи освіти; 

Постановка проблеми та її актуальність. Осно-
вними напрямами розвитку освіти в Україні є: 

• інтегрування національної системи освіти в єв-
ропейський і світовий освітній простір;

• реформування системи освіти на основі філосо-
фії «людиноцентризму», модернізація структури, змісту  

ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

УДК 378.12 пОЛяКОВА Ганна Анатоліївна, 
 кандидат педагогічних наук, доцент, 
 доцент кафедри соціології і психології управління, 
 керівник Центру освітніх інноваційних технологій, 
 Харківський національний економічний університет

У роботі розглядається проблема розвитку освітнього середовища вищого навчального закладу. Розкривається 
поняття освітнього середовища вищого навчального закладу. Висвітлюються підходи до визначення його структури. 
Виокремлюються особливості діяльності кафедри з розвитку освітнього середовища вищого навчального закладу. 

Ключові слова: освітнє середовище вищого навчального закладу, розвиток освітнього середовища вищого  
навчального закладу, структура освітнього середовища, напрями діяльності кафедри.
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• створення сучасної матеріально-технічної бази; 
• розвиток індустрії сучасних засобів навчання  

та ін. [23]. 
Для реалізації напрямів розвитку вищої освіти необ-

хідно вирішення питань, пов’язаних із зростанням вимог 
до якості вищої освіти та пошуком підходів щодо її за-
безпечення. Серед таких підходів останнім часом значна 
увага приділяється середовищному підходу, який перед-
бачає побудову умов для власного розвитку та самороз-
витку особистості, які визначають орієнтири та мають 
необхідні конструкти спрямування векторів цього руху. 

Якість освіти міцно пов’язана з характеристиками 
внутрішнього та зовнішнього середовища. Так, напри-
клад, О. Ляшенко до зовнішніх відносить характерис-
тики якості освіти як соціальної інституції, що відбиває 
ефективність функціонування освітньої системи, її вплив 
на людину та суспільні процеси, задоволення потреб 
суспільства та держави загалом; а до внутрішніх – якість 
освітнього середовища, якість реалізації освітнього про-
цесу, якість результатів освітнього процесу [12, с.12–13].

Зміни зовнішніх умов та вимог до якості освіти збу-
джують діяльність вищих навчальних закладів (далі – 
ВНЗ) щодо пристосування або відповідного розвитку  
локального (внутрішнього) освітнього середовища.

Кафедра є базовим структурним підрозділом ВНЗ, 
що проводить навчально-виховну і методичну діяль-
ність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, 
спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює на-
укову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність 
за певним напрямом [8, с. 380]. Кафедра міцно вписа-
на в систему управління ВНЗ і на її рівні здійснюються 
важливі функції забезпечення якості освітнього про-
цесу, безпосереднього впливу на формування та роз-
виток освітнього середовища. Тому розгляд діяльності 
кафедри як ресурсу розвитку освітнього середовища 
ВНЗ є важливим і актуальним для забезпечення якості 
освіти на локальному рівні.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених пробле-
ми розвитку освітнього середовища ВНЗ пройшло пев-
ний шлях: 

• вивчення сутності поняття «освітнє середови-
ще» (В. Новиков [16], В. Слободчиков [20], А. Хутор-
ський [25], В. Ясвін [27] та ін.); 

• дослідження характеристик освітнього серед-
овища, його типологізації, особливостей окремих видів 
освітніх середовищ (О. Андрєєв [1], О. Романовський [19],  
С. В. Тарасов [22], та ін.); 

• визначення проблем формування, моделюван-
ня, проектування освітнього середовища (В. Іванова [10],  
В. Панов [17], В. Ясвін [27]) та ін.); 

• експертиза стану (С. Дерябо [7]), моніторинг ди-
наміки освітнього середовища (О. Артюхіна [2] та ін.). 

Окрема увага приділяється ученими і поняттю 
«освітнє середовище ВНЗ, яке визначається як педа-
гогічний феномен, ресурс, умови, чинник особистіс-
но-професійного становлення та розвитку майбутніх 
фахівців. 

Так, О. Артюхіна розглядає освітнє середовище 
ВНЗ як педагогічний феномен, який являє собою кон-
тинуум, що розвивається, просторово-тимчасових, 
соціально-культурних, діяльністних, комунікативних, ін-
формаційних та інших факторів, які з'являються як ціле-
спрямовано створювані й спонтанно виникаючі умови 
взаємодії особистості, що розвивається, і об'єктивного 
світу вищої школи [2].

О. Микитюк досліджує середовище як цілісний ре-
сурс педагогічного процесу у ВНЗ, який має три струк-
турні рівні організації: 

1) освітнє середовище як динамічна цілісність, що 
інтегрує, взаємодії складових середовища педагогічно-
го процесу;

2) освітнє середовище як сукупність вибудованих 
за концентричним принципом компонентів: освітнє се-
редовище кафедри, факультету, середовище навчан-
ня курсу, групи, середовищної установи, в якій здійсню-
ється виробнича практика; 

3) освітнє середовище вищого навчального закла-
ду як духовна спільність, що виникає в міжособистісній  
взаємодії та сприяє професійному становленню май-
бутнього фахівця [14, с. 312].

А. Виневська та П. Федорова визначають освітнє 
ВНЗ як багаторівневу систему умов, що забезпечують 
оптимальні параметри освітньої діяльності в цільовому, 
змістовному, процесуальному, результативному, ре-
сурсному аспектах [6; 24].

М. Братко (Сорока) розглядає освітнє середови-
ще ВНЗ як загальний, сукупний, об’єднаний, цілісний 
чинник розвитку особистості, що відіграє визначальну 
роль у модифікації поведінки, яка розгортається як на-
слідок запланованих і незапланований чинників серед-
овища, сприяє особистісному і професійному розвитку. 
Тобто це комплекс умов для освіти людини, що скла-
лись цілеспрямовано і спонтанно в установі, яка вико-
нує освітні функції [5, с. 54].

Виявляючи освітнє середовище ВНЗ як складну ці-
лісну, динамічну, відкриту, багаторівневу, багатомірну 
систему впливів на особистісно-професійний розвиток 
і саморозвиток суб’єктів освітнього процесу, важливим 
є координація і спрямування діяльності керівників, нау-
ково-педагогічних працівників структурних підрозділів, 
студентів для розвитку і забезпечення конкурентоспро-
можності ВНЗ у цілому, задоволення потреб і вимог на 
рівні суспільства, замовників і споживачів освіти, вищо-
го навчального закладу, суб’єктів освітнього процесу.

У ряді дисертаційних досліджень предметом уваги 
є різні аспекти створення, моделювання, проектування 
освітнього ВНЗ, наприклад:

• дидактичне проектування інформаційно-освіт-
нього середовища ВНЗ (Ю. Заболотня [9]);

• проектування індивідуально-розвиваючого інфор-
маційно-освітнього середовища ВНЗ (С. Назаров [15]); 

• дидактичні особливості розвитку освітнього се-
редовища ВНЗ (Е. Мамонтова [13]); 

• концепції формування освітнього середовища 
ВНЗ у процесі підготовки фахівця (В. Іванова [11]);

• методи та моделі комплексного освітньо-ін-
формаційного середовища в умовах розвитку ВНЗ  
(А. Білошицький [4]) та ін. 

Значно менше наукових досліджень присвяче-
но проблемам розвитку освітнього середовища на 
рівні кафедри, серед яких можна виділити роботи  
О. Артюхіної (розкривається педагогічне проектування 
та моніторинг динаміки освітнього середовища кафе-
дри медичного ВНЗ) [2], О. Микитюка (порушується 
питання розробки технології роботи кафедри з проек-
тування і створення освітнього середовища як системи 
умов професійно-особистісного розвитку і саморозвит-
ку студентів) [14]. 

Мета статті. Висвітлення особливостей діяльності 
кафедри як компонента системи управління розви-
тком освітнього середовища ВНЗ і розв’язання таких 
завдань:

1) визначення структурних компонентів освітнього 
середовища ВНЗ, що розвивається; 

2) виокремлення напрямів і змісту діяльності кафе-
дри з їх розвитку.

Виклад основного матеріалу. Розвиток освітньо-
го середовища ВНЗ розглядається дослідниками, в 
першу чергу, як розвиток його складових, тому важ-
ливим є визначення поняття «розвиток», «розвиток 
освітнього середовища», вивчення підходів до структу-
рування його компонентів.

Розвиток у загальному розумінні це: 
1) рух від нижчого до вищого за висхідною лінією, 

рух від старого якісного стану до нового, відмирання 
старого; 

2) незворотна закономірна зміна матеріальних та іде-
альних об’єктів, у результаті якої виникає їх новий стан; 

3) ступінь свідомості, освіченості, культурності  
[21, с. 217].

Розвиток освітнього середовища ВНЗ ми будемо 
розглядати як прогресивну коеволюцію його складових 
на різних рівнях структури управління ВНЗ з урахування  
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змін і пріоритетів розвитку зовнішнього освітнього се-
редовища і який спрямовано на особистісно-професій-
ний розвиток і саморозвиток суб’єктів освітнього про-
цесу ВНЗ. 

Саме динамічне освітнє середовище має створю-
вати для особистості студентів, викладачів, керівників 
ВНЗ сприятливе, впливове оточення (соціальне, ін-
формаційне, змістовне, матеріально-просторове), яке 
дасть можливість: 

• зорієнтуватися у векторах розвитку світових 
освітніх процесів; 

• усвідомити пріоритети та особливості цього ВНЗ; 

• краще визначитися із власними потребами,  
інтересами; 

• побудувати індивідуальну траєкторію самороз-
витку та самореалізації у актуальних проявах вершин 
розвитку (акме).  

При розгляді складної структури освітнього серед-
овища можна побачити виокремлення дослідниками 
різних складових, серед яких є стійка група компонен-
тів, що створюють ядро освітнього середовища. На 
основі узагальнення робіт [2; 3; 11; 16; 17; 26; 27] вио-
кремимо складові компоненти освітнього середовища 
(ОС) ВНЗ (табл. 1). 

Таблиця 1
Складові освітнього середовища ВНЗ

Компоненти 
ОС

Компоненти ОС 
у наукових дослідженнях Автор Зміст компонентів

С
у
б
’є

к
тн

и
й Людський фактор Ковальов Г. (1993) Суб’єкти освітнього процесу: 

студенти, викладачі, керівники, 
їх культура, досвід, діяльність, 

поведінка тощо

Соматичний Клімов Є. (1996)

Суб’єкти освітнього процесу Ясвін В. (1997, 2001)

С
о
ц
іа

л
ь
н
о
-к

о
м

у
н
ік

а
ти

в
н
и
й

Людські фактори Ковальов Г. (1993)

Соціальне оточення; 
розподіл статусів та ролей; 

особливості організаційної культури. 
Міжособистісна і групова взаємодія 

суб’єктів освітньої діяльності; 
особливості типів, видів, 

стилів взаємодії та спілкування. 
Міжкультурна взаємодія з суб’єктами 
даного та інших освітніх середовищ

Соціально-контактний Клімов Є. (1996)

Соціальний Ясвін В. (1997, 2001)

Емоційно-регулятивний Шеленговська К. (2007)

Соціально-психологічний Бєленька Г. (2011)

Комунікаційний
Панов В. (2006)

Артюхіна О. (2012)

Ціннісно-смисловий Новіков В (2012)

Комунікаційно-
організаційний

Кулюткін Ю., 
Тарасов С. (2011) 
Бєлєнька Г. (2011)

П
р
о
с
то

р
о
в
о
-п

р
е
д
м

е
тн

и
й

 
та

 м
а
те

р
іа

л
ь
н
о
-т

е
х
н
іч

н
и
й

Фізичне оточення Ковальов Г. (1993)

Архітектура, дизайн інтер’єру, 
просторові умови, можливість 

їх трансформації за необхідністю, 
можливість та широта 

просторової мобільності суб’єктів; 
предметні засоби, 

інформаційно-технічне обладнання 
тощо

Предметний Клімов Є. (1996)

Просторово-предметний
Ясвін В. (1997, 2001)

Панов В. (2006) 
Новіков В. (2012)

Матеріальний Шеленговська К. (2007)

Просторово-семантичний
Кулюткін Ю., 

Тарасов С. (2011)

Матеріально-технічний
Бєлєнька Г. (2011)
Артюхіна О. (2012)

Ін
ф

о
р
м

а
-

ц
ій

н
и
й

Інформаційний
Клімов Є. (1996)

Бєлєнька Г. (2011)

Внутрішньо-організаційна, 
нормативно-регламентаційна 

та зовнішньо-орієнтаційна 
інформація

З
м

іс
то

в
н
о
-

м
е
то

д
и
ч
н
и
й

Програма навчання Ковальов Г. (1993)
Концепції, 

моделі навчання і виховання, 
зміст освітніх і навчальних програм, 
навчально-методичне забезпечення 

аудиторної 
та самостійної роботи студентів 

тощо

Інформаційно-смисловий Шеленговська К. (2007)

Інформаційно-змістовний Новіков В. (2012)

Змістовно-методичний
Кулюткін Ю., 

Тарасов С. (2011)

Навчально-методичний Артюхіна О. (2012)

О
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Технологічний 
(психодидактичний)

Ясвін В. (1997, 2001)
Сукупність різних видів діяльностей, 

необхідних для особистісно-
професійного становлення, 

розвитку та саморозвитку суб’єктів 
освітнього процесу

Діяльнісний (технологічний)
Панов В. (2006)

Шеленговська К. (2007)

Організаційно-діяльнісний Новіков В. (2012)

Науковий Артюхіна О. (2012)
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Визначені компоненти освітнього середовища ВНЗ 
набувають нового змісту в сучасних умовах освітніх пе-
ретворень, оскільки їх зміст ґрунтується на реалізації 
інтеграційних процесів вищої освіти до європейського 
освітнього простору, людиноцентрованого та компе-
тентнісно орієнтованого підходів, інтенсивної інформа-
тизації освіти. У сучасних умовах постійних і швидких 
змін виокремлені компоненти освітнього середовища  
є динамічними, їх зміст змінюється відповідно до визна-
чених стратегій розвитку ВНЗ із врахуванням внутріш-
ніх і зовнішніх ресурсів. 

Розвиток освітнього середовища ВНЗ спрямований, 
з одного боку, на забезпечення якості освітніх резуль-
татів, зокрема особистісно-професійного становлення, 
формування професійної компетентності та конкуренто-
спроможності майбутніх фахівців; з другого, створення 
для цього відповідних умов, впливів, можливостей. 

Кафедра як базовий структурний підрозділ ВНЗ 
є необхідною ланкою в системі розвитку локального 
освітнього середовища. Саме на її рівні здійснюється:

• педагогічне управління якістю навчального процесу, 
створення умов для задоволення освітніх потреб студентів; 

Таблиця 2
Напрями та зміст діяльності кафедри 

в контексті розвитку складових освітнього середовища ВНЗ

Компоненти освітнього 
середовища ВНЗ

Провідні напрями 
діяльності кафедри Зміст діяльності

Суб’єктний
Фасилітативна 

Наукова 
Виховна

Вивчення, розуміння суб’єктних характеристик студентів,  
їх потреб, мотивів, інтересів, досвіду, особистісних якостей і 
здібностей, їх врахування у навчально-виховному процесі. 
Прояв особистості членів кафедри (прикладу, культури, ха-
рактеру, поведінки тощо). Залучення до проектування ОС 
суб’єктів-«стейкхолдерів» (школярів, студентів, батьків, ро-
ботодавців, представників органів державного управління, 
вітчизняної та міжнародної науково-академічної спільноти 

тощо). Сприяння мобільності студентів, викладачів 
у виборі індивідуальних траєкторій навчання, освіти 

та особистісно-професійному саморозвитку

Змістовно-методичний

Проектувальна
Інноваційна 

Наукова 
Методична

Оновлення змісту освіти: впровадження в освітні та навчальні 
програми результатів наукових досліджень; участь у розробці 

освітніх стандартів з урахуванням прийнятих рамок 
кваліфікацій; вимог ECTS, підготовка компетентнісно 

орієнтованих програм навчальних дисциплін; навчально-
методичного забезпечення нового покоління (електронних, 

мультимедійних, інтерактивних тощо). Залучення до освітнього 
процесу вітчизняних та зарубіжних учених, практиків, 

роботодавців як носіїв професійного досвіду. Нормативно-
методичне та програмне забезпечення безперервності 

освітнього процесу (загальна – вища – післядипломна освіта)

Інформаційний

Інформаційна
Іміджева 
Наукова

Організаційна

Висвітлення та обмін науковими, педагогічними досягненнями 
у національному і світовому освітньому просторі. 

Розвиток міжнародних комунікацій, освітніх програм. 
Підтримка корпоративної інформаційної системи закладу. 

Розробка програмно-цільового та нормативно-інструктивного 
забезпечення інноваційних напрямів діяльності. 

Проведення іміджевих заходів, зокрема спільно зі студентами. 
Залучення студентів до самостійного пошуку, 

обробки інформації, створення нової інформації

Організаційно-
діяльнісний

Міжнародна
Управлінська
Інноваційна

Наукова 
Навчальна
Виховна

Міжнародна активність науково-педагогічних працівників ка-
федри, студентів (участь та організація). Мобільність 

та розширення освітнього простору при викладанні навчаль-
них дисциплін у зарубіжних вишах. Інноваційна діяльність  

з реалізації компетентнісно орієнтованого навчання. Управління 
самостійною, науково-дослідною діяльністю, практичною 

підготовкою студентів. Реалізація активних, інтерактивних, 
інформаційно-комунікативних форм, методів, педагогічних 

технологій. Підтримка студентського самоврядування. Підго-
товка аспірантів, докторантів, підвищення кваліфікації та  

педагогічної майстерності членів кафедри як кадрового ресурсу

Соціально-
комунікативний

Комунікаційна
Навчальна
Виховна 

Організаційна

Розвиток елементів організаційної культури кафедри та ВНЗ, 
спрямованої на інноваційні процеси та саморозвиток суб’єктів 
освітнього процесу, Підтримка позитивного соціально-психо-
логічного клімату закладу. Добір стилю педагогічної взаємодії 

відповідно до індивідуальних і групових особливостей тих, 
хто навчається. Подолання бар’єрів спілкування. Партнерська 
взаємодія «викладач–студент», «керівник–підлеглий». Органі-
зація творчих груп, проектних команд з інноваційної діяльності

Просторово-предметний 
та матеріально-технічний

Проектувальна
Іміджева

Організаційна
Виховна

Створення зручного, естетичного, ергономічного з можливістю 
трансформації дизайну кафедри, навчальних кабінетів, 

лабораторій. Залучення і збереження комп’ютерного, технічного 
забезпечення. Залучення студентів до формування освітнього 

просторово-предметного оточення тощо
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• розвиток наукового, інноваційного, методично-
го, кадрового потенціалу ВНЗ. 

І саме тому важливе спрямування основних і спе-
цифічних напрямів діяльності на розвиток складових 
освітнього середовища (табл. 2).

Треба зазначити, поряд із основними напрямами 
діяльності, що модернізуються (наукова, навчальна, 
методична, організаційна, виховна), виокремлюються 
нові, специфічні. Зокрема:

1) фасилітативна діяльність, спрямована на реалі-
зацію особистісно-орієнтованого навчання, партнер-
ської взаємодії, партисипативного управління, пріо-
ритетом якої є увага та підтримка суб’єктів освітнього 
процесу, побудова індивідуальних траєкторій для їх 
особистісно-професійного розвитку; 

2) міжнародна діяльність, пов’язана з реалізацією 
інтеграційних процесів, розширення освітнього серед-
овища ВНЗ, входження його до європейського освіт-
нього простору;

3) інноваційна та проектувальна діяльність, спря-
мована на пошук нових шляхів забезпечення якості  
освіти, розвитку освітнього середовища шляхом онов-
лення змісту, процесів, ресурсів і, як наслідок, резуль-
татів; 

4) управлінська діяльність, пов’язана із ускладнен-
ням освітніх та управлінських процесів, їх демократиза-
цією і делегуванням функцій на різних рівнях управлін-
ня ВНЗ, зокрема керівникам структурних підрозділів, 
науково-педагогічним працівникам, студентам;

5) інформаційна діяльність є необхідною для управ-
ління потоками інформації різного характеру (фор-
мального, неформального), що постійно зростають; 

6) комунікаційна діяльність виникає з необхідності 
об’єднання зусиль членів кафедри, структурних підроз-
ділів, інших закладів освіти, науки, виробництва, орга-
нів державного управління щодо розвитку освітнього 
середовища ВНЗ, залучення ресурсів (кадрових, інте-
лектуальних, матеріальних, технічних тощо); 

7) іміджева діяльність, пов’язана із висвітленням 
освітніх та наукових результатів, успішності та прива-
бливості освітнього середовища ВНЗ для замовників 
та споживачів освітніх послуг. 

Важливим є те, що всі напрями діяльності кафедри 
щодо розвитку складових освітнього середовища є 
міцно поєднаними, взаємозв’язаними та взаємодопов-
нюючими. Крім того, не тільки діяльність кафедри впли-
ває на розвиток освітнього середовища, а й навпаки, 
розвиток освітнього середовища може змінювати цілі, 
вектори та зміст діяльності як окремих членів кафедри, 
так і її колективу в цілому. За підтримки педагогічної ді-
яльності викладачів кафедри, управлінської діяльності 
керівників структурних підрозділів, керівництва ВНЗ та 
залучення студентства розвиток освітнього середови-
ща забезпечить конкурентоспроможність ВНЗ у націо-
нальному та європейському освітньому просторі.

Висновки. Таким чином, можна зазначити, що 
для забезпечення якості сучасної освіти необхідним  
є розвиток освітнього середовища ВНЗ, під яким розу-
міється прогресивна коеволюція його складових на різ-
них рівнях структури управління ВНЗ, зокрема на рівні 
кафедри, для створення умов, впливів, можливостей 
щодо особистісно-професійного становлення, розви-
тку і саморозвитку суб’єктів освітнього процесу.

Визначене на основі аналізу наукових досліджень 
компонентне ядро освітнього середовища ВНЗ містить 
сім компонентів, зміст яких оновлюється відповідно до 
змін і пріоритетів розвитку зовнішнього середовища, а 
саме компоненти: суб’єктний, соціально-комунікатив-
ний, змістовно-методичний, інформаційний, організа-
ційно-діяльнісний, просторово-предметний та матері-
ально-технійчний. 

Діяльність кафедри, спрямована на розвиток освіт-
нього середовища, окрім модернізації основних на-
прямів (наукової, методичної, виховної, організаційної) 
має реалізувати і специфічні (міжнародну, інноваційну, 
проектувальну, управлінську, інформаційну, комуніка-
ційну, іміджеву).

Подальші дослідження напрямів і змісту діяльності 
кафедри щодо розвитку освітнього середовища ВНЗ 
полягатимуть у розробці технології розвитку освітньо-
го середовища вищого навчального закладу на рівні  
кафедри, визначенні показників та інструментарію  
моніторингу динаміки цього розвитку. 
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полякова А. А.
ДеятеЛьНОСть КАфеДРы В КОНтеКСте РАЗВития ОбРАЗОВАтеЛьНОй СРеДы 

ВыСШеГО УЧебНОГО ЗАВеДеНия
В работе рассматривается проблема развития образовательной среды высшего учебного заведения. Раскры-

вается понятие образовательной среды высшего учебного заведения. Освещаются подходы к определению его 
структуры. Выделяются особенности деятельности кафедры по развитию образовательной среды высшего учебного  
заведения. 

Ключевые слова: образовательная среда высшего учебного заведения, развитие образовательной среды выс-
шего учебного заведения, структура образовательной среды, направления деятельности кафедры.

Polyakova anna
the imPact of SuB-dePartment'S activity on develoPment of educational 

environment of univerSity
This work addresses the relevant problem of development of university educational environment. The article is divided into 

three parts. The first part presents theoretical definitions of educational environment of university. The second part describes 
theoretical approaches to structuring of educational environment. The third part focuses on issues of sub-department's activity 
for developing educational environment of university. 

Keywords: educational environment of university, development of educational environment of university, structure of 
educational environment, major areas of activity of the sub-department. 

Р
О

З
Д

ІЛ
 3

. 
  
 В

Р
я

Д
У

В
А

Н
Н

я
 т

А
 Л

ІД
е

Р
С

т
В

О
 У

 В
и

щ
Ій

 О
С

В
Іт

І 



109

Р
О

З
Д

ІЛ
  
4
. 
  
 В

И
Щ

А
 О

С
В

ІТ
А

 Т
А

 Р
И

Н
О

К
 П

Р
А

Ц
І

ки у сфері освіти, сформульовані стратегічні завдання 
щодо вирішення цих проблем та очікувані результати  
реалізації реформ вищої школи.

Стратегічним завданням системи вищої освіти є 
якісна професійна підготовка конкурентоспроможного 
фахівця, а це вимагає:

● модернізації структурно-організаційної компо-
ненти системи освіти та її змісту;

● чіткої орієнтації освітніх послуг на запити й по-
треби споживачів;

● врахування особливостей цих потреб у кожно-
му регіоні України.

Проблема, яка досліджується, є надзвичайно акту-
аль ною, оскільки основна мета кадрової політики дер-
жави – надати змогу людині реалізувати  свої знання, 
уміння, навички на перших етапах професійної діяль-
ності. Молодіжний сегмент ринку праці – найбільш 
проблемна частка загальнонаціонального ринку про-
фесійної зайнятості. І це особливо гостро відчувають 
вищі навчальні заклади (далі – ВНЗ), місія яких полягає 
у сприянні працевлаштуванню випускників, а не безпо-
середньому працевлаштуванню.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Актуальність проблеми, що досліджується автором, 
підтверджується збільшенням кількості наукових 
праць, у яких висвітлюється дана проблематика та 
окреслюються шляхи її вирішення. Слід зазначити, 
що до цієї роботи долучилися як науковці у сфері 
розвитку та організації освітньої діяльності, так і 
дослідники соціальних проблем, у тому числі ринків 
праці та робочої сили в практичній площині. Проте 
більшість дослідників зосереджені на теоретичному 
аспекті проблематики без взаємозв’язку сучасної 
теорії із практичною площиною та розробки конкретних 
пропозицій.

Мета статті. Поглиблення наукової розробки 
проблеми соціального партнерства вищої школи й ро-
ботодавців.

Виклад основного матеріалу. Аналіз ситуації, що 
склалася на сучасному вітчизняному ринку праці, дає 
змогу визначити основні чинники, які складають коло 
проблем працевлаштування молодих спеціалістів, а 
саме:

● неврегульованість законодавством процесу 
працевлаштування;

Предметом дослідження є деякі питання взаємодії та проблеми соціального партнерства вищої школи і роботодав-
ців, сучасний стан формування ринку праці та реальні можливості його поповнення випускниками вищих навчальних 
закладів, особливості працевлаштування з огляду на євроінтеграційні процеси, що відбуваються в Україні. Висловлю-
ється переконання у необхідності ефективної співпраці учасників навчально-виховного процесу з суб’єктами ринку 
праці на всіх рівнях підготовки фахівців. 

Ключові слова: освітні послуги, ринок освітніх послуг, ринок праці, працевлаштування, зайнятість, Національна 
рамка кваліфікацій, Болонський процес.

Постановка проблеми та її актуальність. У сучас-
ному світі, що перейшов межу третього тисячоліття, 
розвиток України визначається загальним кон-
текстом європейської інтеграції з орієнтацією на 
фундаментальні цінності загальносвітової культури, 
розбудову громадянського суспільства, всебічний роз-
виток демократії. 

Сучасний стан розвитку незалежної України 
потребує консолідації суспільної свідомості навколо ідеї 
побудови гуманістично орієнтованої, демократичної та 
соціально відповідальної незалежної держави. У цих 
умовах особливої уваги набувають питання подальшо-
го утвердження в освітній галузі принципів демократії, 
гуманізму та духовності.

В Україні, як і в інших високорозвинених країнах 
світу, освіта вважається однією з головних складових 
загальнолюдських цінностей. Особливості розвит-
ку сучасної цивілізації, зростання ролі особистості, 
демократизація суспільства, інтелектуалізація та 
підвищення рівня наукомісткості праці і швидкий розви-
ток сучасних технологій передбачають створення умов, 
у яких громадянин України, оволодівши сучасними 
знаннями, став би високорозвиненою та гармонійною 
особистістю, а освіта – одним із головних пріоритетів 
розвитку держави.

Освіта як елемент суспільного життя є цілісним, 
системним явищем, соціальним інститутом. Надан-
ня молоді якісних освітянських послуг є інвестиціями 
держави в інтелектуально-культурний та суспільно-
економічний потенціал власного розвитку країни; вона 
покликана задовольняти суспільні очікування щодо 
формування інтелектуального потенціалу суспільства, 
розвитку громадян, формування у них гуманітарної та 
професійної культури, мислення на ґрунті національної 
духовності. 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року [4], схвалена указом Президен-
та України від 25.06.2013 р. № 344 визначає основні 
напрями, пріоритети, завдання і механізми реалізації 
державної політики в галузі освіти, кадрову і соціальну 
політику та складає основу для внесення змін і допо-
внень до чинного законодавства України, управління і 
фінансування, структури та змісту системи освіти.

Саме у Національній стратегії розвитку освіти в 
Україні визначено основні проблеми, виклики та ризи-
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НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

І РОБОТОДАВЦІВ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
ТА РИНКУ ПРАЦІ

УДК 378:351.83+331.52 БУРЯК Петро Юрійович,  
 доктор економічних наук, професор,
 ректор,
  Львівська державна фінансова академія

РОЗДІЛ 4. 

ВИЩА ОСВІТА ТА РИНОК ПРАЦІ



110

Р
О

З
Д

ІЛ
  
4
. 
  
 В

И
Щ

А
 О

С
В

ІТ
А

 Т
А

 Р
И

Н
О

К
 П

Р
А

Ц
І

Підготовка фахівців вищою школою відбувається 
за державними стандартами, які є обов’язковими для 
виконання усіма суб’єктами в системі вищої освіти. 
Однак за наявності нормативного документа освіта і 
професійна підготовка на всіх рівнях ведуться без єди-
них державних вимог до якості освітньої та наукової ді-
яльності ВНЗ. Контроль за рівнем освітньої та фахової 
підготовки, яку здобуває особа у процесі засвоєння 
змісту навчання, і визначення його відповідності вста-
новленим у змісті вимогам страждає суб’єктивізмом. 
Незважаючи на певні досягнення, освіта стала менш 
якісною, чимало випускників ВНЗ неконкурентоспро-
можні на ринку праці, в тому числі на європейському. 
Програмою економічних реформ України на 2010–
2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава», яка затверджена Ука-
зом Президента України від 12.03.2012 р. [3], окреслені 
проблеми у сфері освіти, а саме:

● невідповідність якості освіти сучасним вимо-
гам. Україна у міжнародних рейтингах найкращих 
університетів займає аж ніяк не лідерські позиції;

● наростання диспропорцій між підготовкою 
фахівців і попитом на них на ринку праці;

● відсутність єдиного освітнього простору. 
Зазначена проблема є наслідком того, що державні 

стандарти освіти відстають від сучасної соціально-
економічної ситуації, яка склалася в Україні, вони не по-
вною мірою враховують інтерес і потреби ринку праці. 
До розробки нових державних стандартів освіти слід, 
на нашу думку, залучати роботодавців, які краще за 
всіх знають проблеми ринку праці, відчувають тенденції 
його розвитку, кількісні й якісні потреби у спеціалістах 
певного фаху з огляду не тільки на сьогоднішній день, 
а й на довгострокові періоди.

Перехід українського суспільства до ринкової 
економіки викликав кардинальні зміни в системі пра-
цевлаштування. На сучасному ринку праці немає 
практики обов’язкового працевлаштування моло-
дих фахівців – випускників ВНЗ. На зміну плановому 
розподілу молодих спеціалістів прийшов ринок праці. 
З одного боку, випускники мають свободу вибору 
місця роботи, а з другого, – самостійне працевлашту-
вання в умовах конкуренції. Для того щоб допомогти 
своїм випускникам у цій ситуації, ВНЗ вже недостатньо 
тільки високого рівня навчання. Необхідне створення 
комплексної системи, що враховує вплив ринку праці 
і забезпечує сприяння у працевлаштуванні спеціалістів 
на всіх етапах їх підготовки. Нова система працевлаш-
тування поставила на порядок денний необхідність 
створення відповідних служб, і в першу чергу – служ-
би допомоги студентам і випускникам у питаннях 
працевлаштування, які давно існують практично у 
всіх університетах країн із розвиненою ринковою 
економікою. Цілі та завдання таких служб набагато 
ширші, ніж просте сприяння у працевлаштуванні. Мова 
йде про підтримку студента на всіх етапах розвитку 
фахової кар’єри – з моменту його вступу до ВНЗ, під 
час навчання, практики, захисту диплома і навіть після 
випуску. 

Цікавим є досвід інших країн у цій сфері. Напри-
клад, у системі вищої освіти США існує спеціальний 
стандарт, що регламентує роботу служб планування 
кар’єри і працевлаштування студентів У Росії було при-
йнято «Міжвідомчу програму сприяння працевлашту-
ванню й адаптації до ринку праці випускників закладів 
фахової освіти» [9]. Одним із основних завдань цієї про-
грами, зокрема, є формування в системі професійної 
освіти мережі регіональних і університетських центрів, 
які займаються питаннями сприяння працевлаштуван-
ню студентів і випускників.

Подібні служби сприяння працевлаштуванню 
випускників ВНЗ створені й в українських закладах 
вищої освіти, але ще не знайшли належного поши-
рення. Слід зазначити, що певна позитивна динаміка 
в розвитку цього напряму діяльності пов’язана на-
самперед з ухваленням рішення колегії Міністерства 
освіти і науки України «Про організаційну роботу 

● законодавча слабкість системи відносин 
«випускник – ВНЗ – держава», що є причиною 
патерналістських методів працевлаштування, коли 
ВНЗ виконує функції держави і перестає бути посеред-
ником у системі працевлаштування;

● відсутність державних соціальних програм 
підтримки молодих фахівців на початку їх соціальної та 
професійної адаптації;

● незахищеність молоді на ринку праці;
● недостатній рівень співпраці в системі «ВНЗ – 

роботодавець»;
● низький рівень поінформованості замовників 

кадрів про зміст освітньо-кваліфікаційної характери-
стики випускника.

Така проблемна ситуація викликана насамперед:
● масовою приватизацією об’єктів державної 

власності; існуванням великої мережі ВНЗ різних форм 
власності; 

● високими вимогами роботодавців до кандида-
тів на заміщення вакантних посад;

● незадоволеністю випускників місцем майбут-
ньої роботи (невисока заробітна плата, відсутність со-
ціальних гарантій –житло, медичне страхування тощо).

За таких умов стовідсотковий розподіл випускників 
ВНЗ у державний сектор економіки стає неможливим, 
тим більше, що значно зменшився і державний сектор 
(від 0  до 2 відсотків залежно від галузі економіки).

ВНЗ є виробником освітніх програм, які він пропо-
нує на ринку освітніх послуг і з якими, відповідно, вихо-
дить на ринок праці. Це відбувається опосередковано, 
через випускників, котрі, засвоївши освітні продукти, 
набули знань, умінь і навичок, що й характеризує якість 
фахівців. 

Роботодавець повинен володіти інформацією про 
те, за якими напрямами, освітньо-кваліфікаційними 
рівнями здійснює підготовку навчальний заклад, як 
організований навчальний процес, якою є система 
управління цим процесом (методичне, матеріальне та 
кадрове управління), за якими навчальними програ-
мами проведена професійна підготовка фахівців. Це 
сприяє швидкому пошукові фахівців потрібного фаху, 
їх адаптації до вимог ринку праці.

Ринок диктує нові вимоги до підготовки кадрів і 
водночас з’являються нові проблеми. Активізується 
конкуренція між ВНЗ, які прагнуть залучити якомога 
більше студентів до навчання. Не секрет, що навчаль-
ні заклади залежать у фінансуванні своєї діяльності 
від диференціації і диверсифікованості пропонованих 
продуктів і послуг. Обмежене фінансування освіти з 
державного бюджету призвело до погіршення стану 
матеріально-технічної бази навчальних закладів та їх 
соціальної інфраструктури, що гальмує впровадження 
сучасних інноваційних технологій і засобів навчання, 
як вимагає ринок праці. Відповідно постає потреба 
формування асортименту освітніх послуг. Розшири-
ти асортимент освітніх послуг можна на основі аналі-
зу ринку праці, а також з огляду на довгостроковість 
освітніх послуг і замовлень на підготовку кадрів. Осно-
вні рішення щодо навчальних програм, які приймає 
вищий навчальний заклад, стосуються переліку дис-
циплін, що надаються споживачам. ВНЗ прагне, щоб 
його освітні програми якомога повніше відповідали ви-
могам ринку праці, а випускники повніше цю програму 
засвоїли. Тому ВНЗ зацікавлений у вивченні цільового 
ринку праці і налагодженні контактів з роботодавцями 
на цьому етапі. 

На нашу думку, ринок праці, по-перше, визначає 
основні стандарти якості освіти, тенденції змін попиту 
на фахівців тих чи інших спеціальностей, корегує зміст 
необхідного пакета компетенцій, яким повинні володі-
ти претенденти на визначені вакансії. По-друге, пер-
спектива працевлаштування є важливим мотивом, що 
зумовлює вибір освітніх продуктів споживачем. Отже, 
достовірна інформація, надана вищим навчальним за-
кладом покупцям його освітніх продуктів, може збіль-
шити попит на них, що підвищує можливість успішного 
працевлаштування випускників.
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вання роботодавців до заповнення ринку робочої сили 
молодими фахівцями – випускниками ВНЗ. Слабка 
мотивація роботодавців протягом багатьох років по-
родила їх незацікавленість й небажання приймати 
на роботу молодих спеціалістів, які після завершення 
навчання і одержання диплома не мають практич-
ного і життєвого досвіду. Однак слід відзначити певні 
позитивні зрушення в напрямі створення системи ре-
ального економічного стимулювання роботодавців 
щодо розвитку і здійснення професійного навчання і 
працевлаштування молоді. 

Так, відповідно до ст. 140 Податкового кодексу 
України [1] компенсацією за витрати подвійного при-
значення отримають роботодавці, які:

● оплачують навчання та/або професійну 
підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації 
у вітчизняних або закордонних вищих навчальних за-
кладах;

● витрати на організацію навчально-виробничої 
практики студентів за профілем основної діяльності 
платника податку.

Відповідно до Закону України від 05.07.2012 р. 
«Про зайнятість населення» [2] за умови, якщо робо-
тодавець бере на роботу випускника ВНЗ, то робото-
давцю щомісяця компенсуються фактичні витрати у 
розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування. Є сподівання, що ці 
кроки – це тільки початок цілеспрямованої діяльності 
держави, направленої на вирішення проблеми форму-
вання сучасного ринку праці у тому числі й за рахунок 
молодих фахівців. Якщо держава і в подальшому буде 
ефективно працювати у цьому напряму, це матиме такі 
наслідки:

● переосмислення роботодавцями своєї ролі у 
співпраці з вищою школою; 

● ринок праці буде поповнюватись молодими, 
креативними, професійно підготовленими фахівцями; 

● зменшиться відсоток молоді серед безробітних, 
відкриються нові перспективи кар’єрного зростання 
для молоді;

● зменшиться відтік фахівців за кордон, буде 
зберігатися генофонд країни.

Дослідження сучасного стану ринку праці засвід-
чує певні диспропорції як загалом, так і в окремих його 
сегментах. Серед багатьох чинників виникнення цих 
диспропорцій на ринку праці результати діяльності за-
кладів вищої освіти займають особливе місце, оскільки 
у переважній більшості випадків наявність в економічно 
активного населення якісної освіти високого рівня дає 
можливість значно швидше знайти нове робоче місце 
(з відповідною допомогою держави щодо підвищення 
кваліфікації та освоєння нових професій), а робото-
давцям у разі розширення обсягів своєї  діяльності або 
модернізації виробництва – швидше знайти необхідних 
фахівців. На взаємозв’язок ринку освітніх послуг і рин-
ку праці неодноразово вказується у багатьох міжнарод-
них та вітчизняних документах.

Так, спільними Рекомендаціями Міжнародної ор-
ганізації праці (МОП) та ЮНЕСКО [10] ще у 1984 році 
рекомендовано включити у національне законодав-
ство заходи зі створення системи підготовки кадрів, 
пов’язаної із системою освіти та світом праці, безпе-
рервної підготовки та перепідготовки кадрів. У рамках 
Болонського процесу міністрами, відповідальними за 
вищу освіту країн Європейського простору вищої осві-
ти (ЄПВО) було прийнято Бухарестське комюніке [11], в 
якому передбачено поліпшення здатності випускників 
до працевлаштування, задовольняти більш широкі по-
треби суспільства  та ринку праці. 

Програмою економічних реформ на 2010–
2014 роки [3], розробленою Комітетом з економічних 
реформ, яку очолює Президент України, вказується на 
«наростання диспропорції між підготовкою фахівців і 
попитом на них на ринку праці, відсутність урахування 
сучасних потреб роботодавців системою професійно-
технічної  та вищої освіти; неузгодженість дій держав-
них структур при плануванні потреби у фахівцях».

вищих навчальних закладів щодо працевлаштування 
випускників» [7]. У цьому документі підкреслюється 
необхідність прийняття конкретних заходів для удоско-
налення (створення) у ВНЗ служб із сприяння працев-
лаштуванню випускників. 

Саме на маркетингові служби ВНЗ покладаються 
такі основні завдання: 

● вивчення та аналіз ринку праці;
● укладення угод про підготовку кадрів;
● проведення тісної роботи із замовниками 

кадрів;
● налагодження нових зв’язків з роботодавцями;
● ініціювання укладання угод про співпрацю із 

зацікавленими організаціями;
● анкетування студентів з метою занесення 

інформації про них у базу даних;
● постійне поповнення інформаційного банку да-

них про наявні вакансії;
● інформування студентів про ці вакансії та 

діяльність компаній, що пропонують вільні робочі місця;
● надання консультативних послуг з підготовки 

особистих презентаційних матеріалів;
● організація презентацій різних організацій з 

приводу стажування та працевлаштування молоді;
● проведення тренінг-програм для студентів з пи-

тань працевлаштування;
● проведення першого етапу відбору можливих 

кандидатів за їх резюме та рекомендаціями;
● організація інтерв’ю та підтримка зворотного 

зв’язку з кандидатами та працедавцями;
● проведення підбору фахівців, що відповідають 

вимогам роботодавців;
● проведення дня кар’єри та ін.
Ще один важливий аспект проблеми взаємодії ВНЗ 

і ринку праці – безпосередня участь роботодавців у на-
вчальному процесі. Слід зазначити, що роботодавці, 
як правило, зустрічаються з претендентами на робочі 
місця – випускниками ВНЗ – безпосередньо вже 
на ринку праці, що пролонгує період визначення 
професійної підготовки працівника, його комунікативні 
компетенції, вміння аналізувати проблему і приймати 
правильне рішення, соціальні навички, пов’язані з про-
цесами соціальної взаємодії і співпраці тощо. Саме 
тому роботодавцю слід проявляти власну ініціативу 
і сприяти ранній професійній та соціальній адаптації 
своїх майбутніх працівників, тобто налагоджувати 
партнерські зв’язки з ВНЗ, що здійснюють професійну 
підготовку за необхідними роботодавцю напрямами і 
спеціальностями. Це передбачає насамперед: 

● обізнаність і поінформованість роботодавців у 
змісті освітніх послуг; 

● активна участь у практичному навчанні 
студентів під час проходження ними виробничої чи 
переддипломної практик, оцінюванню результатів про-
ходження практичної підготовки (участь у захисті звітів 
з практики); 

● залучення студентів до участі у різноманітних 
проектах та програмах, що розробляються або за-
проваджуються на підприємствах, в організаціях та 
установах.

Роботодавець краще за всіх знає, яких спеціалістів 
йому бракує, які професійні та людські якості він бажає 
бачити у своїх майбутніх працівниках, які перспекти-
ви їх кар’єрного зростання може їм запропонувати. 
На жаль, далеко не всі роботодавці погоджуються на 
соціальне партнерство з ВНЗ, неохоче приймають 
пропозиції щодо укладання договорів про співпрацю з 
ВНЗ, відмовляються приймати студентів на практику. 
Безумовно, є певні об‘єктивні причини, що пояснюють 
ці негативні прояви, насамперед перенасичений ринок 
робочої сили, широкий вибір необхідних працівників, 
можливість роботодавця швидко заповнити будь-яку 
вакансію. 

Важливим фактором, що негативно впливає на 
спільну діяльність ринку освітніх послуг і ринку праці з 
підготовки і формуванню ринку праці, є те, що держа-
ва лише останнім часом розпочала процес стимулю-
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на невизначений час. Аналіз стану взаємоузгодження 
рамок кваліфікацій України з проблемами ринку пра-
ці в Європі, а також особливостей Національної рамки 
кваліфікацій України показує, що її ефективне вико-
ристання можливе тільки за умови спільної діяльності 
представників двох сфер – праці та освіти. Окрім того, 
в Європі є повне розуміння того, що освітня класифіка-
ційна рамка повинна мати прямі виходи на професійні 
кваліфікації. 

Звичайно, в рамках однієї статті неможливо охо-
пити весь спектр проблемних питань, пов’язаних із 
працевлаштуванням випускників ВНЗ, співпрацею 
роботодавців і суб’єктів освіти. Однак на підставі викла-
деного можна сформулювати такі висновки:

1. Взаємозв’язок освіти і зайнятість населення є 
об’єктивною реальністю і має однакову природу основ-
них характеристик освітнього продукту і продукту, що 
пропонує ринок праці та ринок робочої сили.

2. Неузгодженість механізмів розвитку ринку 
освітніх послуг та визначення потреб ринку праці й 
робочої сили у кваліфікованих кадрах створює пробле-
му у встановленні взаємозв’язків освіти та зайнятості 
населення в умовах ринкової економіки.

3. Підготовка фахівців відповідно до класифікаторів 
не узгоджена з класифікацією видів економічної 
діяльності.

4. Слабка мотивація та недостатня підтримка з боку 
держави не сприяє активній співпраці вищої освіти і 
роботодавців.

Отже, проблеми окреслені, визначені вектори роз-
витку вищої освіти, програмні документи прийняті, а 
значить, їх реалізація дозволить реально відчути на-
лагоджену взаємодію освіти і ринку праці, швидше до-
сягти очікуваних результатів, гармонізувати законодав-
ство у сфері освіти і соціально-трудових відносин, що 
зрештою позначиться на іміджі України.
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Кабінет Міністрів України постановою «Про за-
твердження Національної рамки кваліфікацій» (від 
23.11.2011 р. № 1341) [5] встановив, що НРК призна-
чена для використання органами виконавчої влади, 
установами та організаціями, що реалізують державну 
політику у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудо-
вих відносин з метою:

● розроблення, ідентифікації, співвіднесення, виз-
нання, планування і розвитку кваліфікацій;

● введення європейських стандартів та принципів 
забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку 
праці до компетентності фахівців; 

● налагодження ефективної взаємодії сфери 
освітніх послуг та ринку праці.

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України та Міністерства соціальної політики 
України від 20.04.2012 р. № 488/225 був затверджений 
План заходів щодо впровадження НРК [6], метою яко-
го є ефективне, реальне впровадження запланованих 
заходів, що насамперед можливе лише за умови ура-
хування положень чинних економічних класифікацій, 
перш за все, Міжнародної стандартної галузевої 
класифікації всіх видів економічної діяльності (ISIC) 
та національного класифікатора видів економічної 
діяльності [8]. Потреба такого урахування визначається 
об’єктивним взаємозв’язком ринку освітніх послуг та 
ринків праці робочої сили.

На необхідність удосконалення чинного механізму 
державного замовлення на підготовку фахівців та 
робітничих кадрів у закладах освіти, яка б враховува-
ла реальні потреби економіки, вказувалося на 9-му 
з’їзді Федерації роботодавців України, що відбувся у 
листопаді 2012 року. 

Наведені вище положення з міжнародних і 
вітчизняних документів переконливо свідчать про 
актуальність проблеми неузгодженості (незба лан-
сованості) механізмів розвитку освітніх послуг та 
визначення потреб ринків праці й робочої сили у 
кваліфікованих кадрах. 

Заклади освіти як виробники/продавці освітньо-
го продукту формують відповідні пропозиції на ринку 
праці, а замовники освітніх послуг, відповідно, попит на 
них. Здавалося б, що за наявності статистичної інфор-
мації про стан зайнятості населення та обсяги підготов-
ки фахівців закладами освіти відповідним органам дер-
жавної влади не важко формувати обґрунтовані плано-
ві обсяги підготовки, щоб вони задовольняли потреби 
ринку праці. Однак слід зазначити, що на сучасному 
ринку праці спостерігається перевиробництво кадрів 
з окремих спеціальностей. Особливо ці диспропорції 
помітні з таких напрямів підготовки фахівців, як еконо-
мічні, юридичні, менеджмент тощо. Цьому передувало 
масове створення нових ВНЗ, невиправдане відкрит-
тя так званих модних спеціальностей без урахування 
регіональних можливостей і особливостей економіки, 
низький рівень моніторингу ринку праці. Отже, неузго-
дженість дій, відсутність спільної стратегії розвитку тан-
дема «ринок освітніх послуг – ринок праці» призвело до 
того, що велика армія випускників вищих навчальних 
закладів не витребувана ринком праці. На жаль, від-
значаємо, що спостерігається тенденція на збільшення 
кількості молоді, яка одержала якісну професійну під-
готовку і залишається за межами економічно активної 
частини працездатного населення. Така ситуація впли-
ває не лише на загальноекономічні процеси, але й на 
рівень соціального комфорту в суспільстві, знецінення 
освіти та знань, викликає зневірення молоді у майбут-
ньому Україні, врешті-решт втрачається генофонд дер-
жави.  

Висновки. З огляду на те, що Україна встала на 
шлях європейської інтеграції, увійшла до єдиного єв-
ропейського освітянського простору, докладає всіх 
зусиль щодо вступу до Європейського Союзу, слід орі-
єнтувати діяльність вищої школи разом із ринком праці 
на загальноєвропейські стандарти, кваліфікаційні ви-
моги і потреби європейського ринку. Цю проблему слід 
вивчати і вирішувати вже сьогодні, не відкладаючи її 
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І9. Рекомендації Міжнародної організації праці (МОП) та 

ЮНЕСКО. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_278

10. Бухарестське комюніке. Використання нашого потен-
ціалу з найбільшою користю: консолідація Європейсько-

молодих спеціалістів відповідно до реалій регіонально-
го ринку праці. 

Отже, актуальним завданням вищих навчальних 
закладів (далі – ВНЗ) є адаптація вищої освіти до по-
треб працедавців, насамперед великих промислових 
підприємств, які забезпечують першим робочим міс-
цем значну частку випускників.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Проблемі взаємодії вищої освіти та регіонального рин-
ку праці в останні роки приділяють увагу вчені як в 
Україні, так і в Росії [1–7], що, скоріш за все, пов’язано 

го простору вищої освіти. Квітень 2012 року). [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://euroosvita.osp-ua.
info/html/ch15/komunke.html

На прикладі однієї з кафедр Запорізького національного технічного університету показано необхідність співробіт-
ництва вищих навчальних закладів і підприємств для забезпечення високоякісної підготовки фахівців відповідно до 
потреб регіонального ринку праці. Зазначено, що саме потреби підприємств Запорізького регіону формують програми 
підготовки молодих спеціалістів.

Ключові слова: авіадвигунобудування, випускники, лабораторії, навчальний процес, обмін досвідом, практика, 
працедавці, програма підготовки, промислові підприємства, ринок праці, теоретична підготовка.
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Buryak Petro 
COOPERATION BETWEEN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND EMPLOYERS 

IN THE EDUCATION SERVICES MARKET AND THE LABOUR MARKET
The article examines interaction between higher education institutions and employers and social partnership; analyzes the 

current labour market; looks at young people employment in Ukraine in the context of integration processes. Evidence is pro-
vided that effective cooperation between educationists and representatives of the labour market is necessary at all levels of 
teaching-learning process.

Keywords: educational services, educational services market, labour market, placement, employment, National Qualifica-
tion Framework, the Bologna process.

Постановка проблеми та її актуальність. На 
сьогодні в умовах розвитку ринкових відносин і, 
відповідно, ринку праці спостерігається деяка не-
узгодженість сфери вищої освіти та потенційних пра-
цедавців. У Запорізькому регіоні це насамперед 
пов’язано з активною модернізацією промислових під-
приємств: закупівлею сучасного високотехнологічного 
обладнання, використання програмного забезпечення 
направленого на вирішення вузькоспеціалізованих за-
вдань, розширення номенклатури виробів. Це робить 
необхідним постійне оновлення програм підготовки 



114

Р
О

З
Д

ІЛ
  
4
. 
  
 В

И
Щ

А
 О

С
В

ІТ
А

 Т
А

 Р
И

Н
О

К
 П

Р
А

Ц
І

з руйнуванням системи планового розподілу молодих 
фахівців на підприємства країн СНД. 

У цих роботах автори зауважують, що рішення про-
блеми працевлаштування випускників ВНЗ насампе-
ред полягає в розвитку взаємодії закладів вищої освіти 
з підприємствами регіону.

Мета статті. У Запорізькому регіоні розташова-
ні промислові підприємства різного профілю, такі як 
АТ «Запоріжтрансформатор», завод високовольтної 
апаратури, АТ «ЗАЗ», Мелітопольський завод гідро-
агрегатів, Мелітопольський моторний завод, АТ «Дні-
проспецсталь» та інші. Окрім них у Запоріжжі знахо-
дяться великі підприємства авіаційного моторобуду-
вання: АТ «Мотор Січ» та ДП «Івченко-Прогрес». Зна-
чна частка випускників Запорізького національного 
технічного університету продовжує кар’єру саме як 
моторобудівники. 

Тому метою цієї статі є показати на прикладі од-
нієї з кафедр Запорізького національного технічного 
університету, яким чином відбувається взаємодія ВНЗ 
і підприємства для підготовки фахівців у галузі авіадви-
гунобудування.

Виклад основного матеріалу. Головними замов-
никами фахівців авіаційного профілю є АТ «Мотор Січ» 
та ДП «Івченко-Прогрес». Так, ДП «Івченко-Прогрес» 
вже традиційно займається проектуванням і розроб-
кою сучасних газотурбінних двигунів, а в АТ «Мотор 
Січ» останнім часом створене потужне конструктор-
ське бюро, якому потрібні кваліфіковані кадри у галузі 
авіаційно-ракетної техніки. Щорічно вони приймають 
на роботу майже 100% випускників кафедри технології 
авіаційних двигунів денної форми навчання. Окрім них, 
на цих підприємствах отримує робоче місце значна 
кількість молодих спеціалістів – випускників машинобу-
дівного та інженерно-фізичного факультетів: інженерів-
механіків, спеціалістів з машинобудування, ливарників, 
матеріалознавців, зварювальників тощо.

Відповідно до потреба АТ «Мотор Січ» і ДП «Івчен-
ко-Прогрес» у 1994 році в університеті було ліцензова-
но та розпочато підготовку бакалаврів і спеціалістів зі 
спеціальності 7.100102 «Двигуни та енергетичні уста-
новки літальних апаратів». На той момент підготовкою 
фахівців займалась кафедра «Технологія машинобуду-
вання». 

У 2005 році за підтримки керівництва АТ «Мотор 
Січ» в університеті було створено окрему кафедру 
«Технології авіаційних двигунів». На сьогодні тут прово-
диться підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за 
спеціальностями 8.05110203 «Технологія виробництва 
авіаційних двигунів» та 7.05110202 «Авіаційні двигуни 
та енергетичні установки». 

Через зниження потреб авіаційних підприємств 
Запоріжжя підготовку інженерів-конструкторів упро-
довж деякого часу не проводили. Проте з часом за-
вдяки зростанню обсягів конструкторських розробок 
авіаційних двигунів, обладнання наземної техніки, 
яка використовує конвертовані авіаційні двигуни як 
газотурбінні приводи агрегатів, що перекачують газ, 
і пересувних електростанцій на підприємстві АТ «Мо-
тор Січ», виникла гостра необхідність саме в інжене-
рах-конструкторах. Вирішення цього питання шляхом 
запрошення випускників Харківського національного 
аерокосмічного університету до Запоріжжя усклад-
нювалося житловими та іншими соціальними пробле-
мами. Тому керівництво АТ «Мотор Січ» звернулось 
до ректора ЗНТУ і вже з 2007 року в університеті, 
відповідно до ліцензії, відбувся набір студентів на на-
вчання за напрямом підготовки 6.051102 «Двигуни та 
енергетичні установки літальних апаратів». Таким чи-
ном, було вирішено дві проблеми: залучення молодих 
фахівців і практична підготовка відповідно до потреб 
підприємства.

Під час навчання, на базі кафедри студенти одер-
жують фундаментальні знання в галузі технології ви-
робництва, складання, випробувань, ремонту й екс-
плуатації авіаційних двигунів, вивчають основи про-
ектування та розрахунків на міцність вузлів і деталей 

авіаційної техніки, а також системи комплексної авто-
матизації підготовки авіаційного виробництва та сучас-
ні комплексно-графічні системи. 

Штат кафедри складають викладачі авіаційного 
профілю та кваліфіковані фахівці підприємств АТ «Мо-
тор Січ» та ДП «Івченко-Прогрес», які викладають спе-
ціальні дисципліни. Це дало можливість максимально 
наблизити програму підготовки спеціалістів до реалій 
виробництва. Практичні навички студенти отримують 
не тільки під час виробничої практики, а й впродовж 
всього циклу навчання, оскільки значна кількість прак-
тичних занять проходить безпосередньо на виробни-
чих дільницях. Фахівці підприємства готують студен-
тів згідно з технологіями, що застосовуються саме на 
виробництві, тому випускники кафедри вже з перших 
днів роботи можуть повноцінно виконувати свої профе-
сійні обов’язки.

Уже у процесі підготовки (практики та теоретичного 
навчання) фахівцями підприємства здійснюється відбір 
молодих спеціалістів залежно від їх уподобань і мож-
ливостей. А завдяки дисципліні «Чинники успішного 
працевлаштування за фахом» студенти отримують 
уявлення про структуру підприємства та функції, які 
виконують спеціалісти різних підрозділів, що в по-
дальшому допомагає їм обрати робоче місце. Це по-
зитивно позначається на ефективності роботи молодих 
спеціалістів, оскільки на робоче місце приходить люди-
на не тільки з якісними теоретичними знаннями, але 
й підготовлена практично. Організація навчального 
процесу передбачає підготовку фахівців не тільки для 
діяльності проектної, а і організаційно-керівної у галузі 
авіадвигунобудування.

Необхідно зазначити, що випускники, які закінчили 
університет за спеціальностями «Технологія вироб-
ництва авіаційних двигунів», «Авіаційні двигуни та 
енергетичні установки» працюють не лише на 
моторобудівних заводах Запоріжжя, а і підприємствах, 
що займаються проектуванням та виробництвом літаків, 
у дослідно-конструкторських бюро, в експлуатаційних 
організаціях, на ремонтних підприємствах як в Україні, 
так і в закордонних фірмах.

Підготовка технічних фахівців в умовах ВНЗ не-
можлива без наявності якісної лабораторної бази, 
яка дозволяла би студентам та молодим науков-
цям пізнавати тонкощі процесів, які вивчаються, не 
лише теоретично, а на практиці. Нажаль, на сьогодні 
більшість ВНЗ не може собі дозволити швидко оно-
вити матеріально-технічну базу, тому підприємства, 
які мають значний інтерес до якісної підготовки мо-
лодих спеціалістів допомагають в оновленні навчаль-
них та наукових лабораторій ВНЗ. Створення нових 
лабораторій підвищує якість отримуваних студен-
тами знань і дозволяє заохотити їх до самостійного 
підвищення кваліфікації.

АТ «Мотор Січ» бере активну участь в оснащенні 
лабораторій кафедри «Технології авіаційних двигунів» 
та університету в цілому. Протягом п’яти років з їх до-
помогою було виготовлено нові стенди та придбано 
макети натурних газотурбінних двигунів, оформлені 
спеціалізовані аудиторії. Проте оснащення лабораторій 
на території університету не завжди можливе, тому на 
сьогодні значна кількість лабораторних робіт прово-
диться в реальних умовах, близьких до виробничих. 
Для проведення занять, передбачених навчальним 
планом в умовах виробництва, використовується ви-
робнича база АТ «Мотор Січ», аудиторії та лабораторії 
філії кафедри, випробувальні бокси, підрозділи техно-
логічних, механічних, складальних цехів. Також свої по-
слуги для навчального процесу пропонує ДП «Івченко-
Прогрес». На базі цих двох підприємств проводиться і 
переддипломна практика студентів.

Зважаючи на те, що спеціаліст має не лише до-
бре володіти знаннями, а й намагатися створити щось 
нове, виникає необхідність розвитку у студентів твор-
чого мислення. Тому в процесі навчання перспектив-
ні студенти залучаються до проведення науково-до-
слідних робіт під керівництвом працівників кафедри. 
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За п’ять років викладачами кафедри в співавторстві 
зі студентами опубліковано понад 10 статей у науко-
во-технічних журналах. Успішна діяльність кафедри в 
науковій сфері сприяє підвищенню кваліфікації та про-
фесорсько-викладацького складу, що, в свою чергу, 
позначається на рівні підготовки студентів і аспірантів. 
В університеті видаються такі науково-технічні журна-
ли, як «Нові матеріли і технології в металургії та ма-
шинобудуванні» та «Вісник двигунобудування», який 
видається разом з АТ «Мотор Сич» і Національним 
аерокосмічним університетом «ХАІ», що дозволяє пу-
блікувати наукові роботи співробітників та студентів 
університету.

У 2009 році колектив авторів за участю завідувача 
кафедри «Технології авіаційних двигунів», був нагоро-
джений Державною премією в галузі науки й техніки, 
а в 2011 році доцент цієї кафедри разом з колективом 
молодих науковців був нагороджений Премією Верхо-
вної Ради України в галузі фундаментальних і приклад-
них досліджень та науково-технічних розробок.

Також у 2009 році при кафедрі створено науково-
дослідний центр автоматизованих систем підготовки 
виробництва. Основними завданнями центру є під-
вищення професійного рівня викладачів, освоєння й 
впровадження у виробництво на промислових підпри-
ємствах м. Запоріжжя сучасних систем автоматизації 
підготовки виробництва, а також наукові дослідження 
в цій галузі. На базі центру регулярно проводяться се-
мінари з безпосередньою участю розробників CAD/
CAM систем. Необхідно зазначити, що в таких семіна-
рах беруть участь слухачі з різних підприємств не тіль-
ки Запорізького регіону, а й інших областей. Причому 
близько 30% учасників є випускниками Запорізького 
національного технічного університету, які підвищують 
свою кваліфікацію.

Для подальшого розвитку наукової діяльності на 
кафедрі створюється власна науково-дослідна лабо-
раторія прогресивних технологічних процесів. Головна 
мета створення лабораторії – проведення наукових 
досліджень у галузі розробки та оптимізації методів і 
способів обробки деталей газотурбінних двигунів. За 
участю АТ «Мотор Січ» планується обладнати дослідну 
лабораторію сучасними випробувальними стендами та 
приладами. Організація на базі кафедри сучасно осна-
щеної науково-дослідної лабораторії дозволить значно 
збільшити кількість досліджень, що виконуються аспі-
рантами та науковими співробітниками кафедри.

Найближчим часом при сприянні авіадвигунобудів-
них підприємств регіону на кафедрі також планується 
створення науково-дослідної лабораторії високих тех-
нологій. Сучасне устаткування лабораторії дозволить 
(у співробітництві з фахівцями заводу і науковцями 
інших кафедр) виконувати дослідження в галузі пере-
дових і затребуваних на світовому ринку технологій, 
таких як, наприклад, створення, дослідження і обробка 
наноструктурованих і монокристалічних сплавів, роз-
робка віртуальних методів складання двигунів тощо.

Для постійного зростання науково-технічного рівня 
необхідний безперервний обмін досвідом між провід-
ними спеціалістами в галузі технології виробництва 
та ремонту авіаційної техніки. Тому традиційно, у ве-
ресні місяці, за безпосередньої підтримки АТ «Мотор 
Січ» і генерального директора В. Богуслаєва кафедра 
проводить міжнародні науково-технічні конференції, 
участь у яких беруть фахівці з України, Росії, Англії, Ні-
меччини, Польщі та інших країн. А у травні АТ «Мотор 
Січ» проводить міжнародну науково-технічну конфе-
ренцію молодих спеціалістів «Молодежь в авиации: но-
вые решения и передовые технологии». У конференції 
активну участь беруть студенти останніх курсів запо-
різьких університетів та молоді спеціалісти з різних 
країн, які роблять свої перші кроки в науці.

За активного сприяння ректора співробітники ка-
федри та кращі студенти 4-го курсу щорічно беруть 
участь у міжнародних виставках «Двигун» і Міжнарод-
ному авіаційно-космічному салоні «МАКС», що відбу-
ваються у Москві (Російська Федерація). Такі заходи 

сприяють значному розширенню світогляду, новим 
зв’язкам і знанням. Результати участі студентів у ви-
гляді фотозвіту доповідають своїм колегам-студентам. 
Такий звіт обов’язково супроводжується поясненнями і 
розповідями про побачені літальні апарати, особливос-
ті їх конструкції тощо.

Проте необхідно зазначити, що АТ «Мотор Січ» та 
ДП «Івченко-Прогрес» потребують не лише спеціаліс-
тів з технології виробництва авіаційних двигунів та ін-
женерів-конструкторів, а й спеціалістів в інших галузях: 
матеріалознавців, ливарників, зварювальників, енер-
гетиків, верстатників тощо. Тому цими підприємствами 
забезпечується підтримка всіх кафедр Запорізького 
національного технічного університету, які проводять 
підготовку за затребуваними спеціальностями. На 
АТ «Мотор Січ» та ДП «Івченко Прогрес» студенти про-
ходять практику, проводяться екскурсії на виробничі 
ділянки, де фахівці підприємств демонструють реальні 
виробничі процеси. Створена на базі АТ «Мотор Січ» 
філія дозволяє проводити практичну підготовку спе-
ціалістів ливарників. Відповідно на кафедрах викла-
дається ряд дисциплін, пов’язаних із особливостями 
виробництва авіаційних двигунів, що дозволяє в по-
дальшому молодим спеціалістам краще адаптуватися 
до реалій підприємств авіадвигунобудування.

Висновки. Підготовка молодого спеціаліста 
моторобудівника базується на основі глибоких те-
оретичних і практичних знань, які забезпечується 
співробітництвом ВНЗ і базових підприємств. Це в 
подальшому фактично допомагає випускникам отри-
мати своє перше місце роботи на цих підприємствах. 
Важливою складовою такого підходу є викладання 
спеціальних дисциплін відповідно до особливостей 
реального виробництва, що дозволяє в подальшому 
молодим фахівцям швидко адаптуватись на першому 
робочому місці.

В умовах недостатнього фінансування ВНЗ плідна 
співпраця з підприємствами регіону дозволяє оснасти-
ти лабораторії сучасним обладнанням, що у свою чер-
гу підвищує рівень підготовки студентів, та здійснювати 
наукові дослідження, забезпечуючи цим підвищення 
кваліфікації викладачів.

Відповідно до цього університети для забезпечення 
випускників першим робочим місцем мають активно 
співпрацювати з підприємствами регіону не тільки на 
етапі розподілу випускників, а й забезпечення бази 
практичного навчання.
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Беликов С. Б., Климов А. В. Павленко Д. В., Ткач Д. В.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На примере одной их кафедр Запорожского национального технического университета показана необходимость 

тесного сотрудничества высших учебных заведений и предприятий для обеспечения высококачественной подготовки 
специалистов в соответствии с потребностями регионального рынка труда. Отмечено, что именно потребности пред-
приятий Запорожского региона формируют программы подготовки молодых специалистов.

Ключевые слова: авиадвигателестроение, выпускники, лаборатории, обмен опытом, практика, программа под-
готовки, промышленные предприятия, работодатели, рынок труда, теоретическая подготовка, учебный процесс.

Belikov Sergiy, Klimov Oleksandr, Pavlenko Dmytro, Tkach Daria
REGIONAL LABOR MARKET – DETERMINING FACTOR IN YOUNG PROFESSIONALS TRAINING

The example of one of Zaporozhye National Technical University departments shows the necessity of close cooperation 
between higher education institutions and enterprises to provide high-quality training to meet the needs of the regional labor 
market. It is noted that the needs of enterprises of Zaporizhzhya region form programmes of training of young professionals.

Keywords: aircraft engine, employers, exchange of expertise and training processes, graduates, laboratories, labour mar-
ket and industrial enterprises, practices, training, theoretical training.

У межах статті розкрито основні напрями інноваційних пріоритетів державної освітньої політики в галузі вищої 
освіти, визначено основні завдання соціально-економічної політики та освітньої політики для досягнення економічного 
зростання та забезпечення національної конкурентоспроможності.

Ключові слова: вища освіта, державна освітня політика, управління освітою, інноваційна політика, інформаційне 
суспільство, модернізація вищої освіті.

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

УДК 378  ВОРОБЙОВА Оксана Петрівна,  
 науковий співробітник відділу політики та врядування у вищій освіті,
 Інститут вищої освіти НАПН України

Постановка проблеми та її актуальність. У сучас-
ному інформаційному суспільстві, вища освіта набуває 
особливого значення як фактор економічного розвитку 
країни. Адже вона є одним з основних чинників забез-
печення національної конкурентоздатності, підвищен-
ня добробуту суспільства та посилення економічного 
потенціалу держави. Розвиток національної системи 
вищої освіти і формування відповідного сучасним тен-
денціям ринку освітніх послуг є одним з першочергових 
завдань сучасності. Створення освітньої стратегії та 
ефективність її реалізації надає можливість зміцнити 
позиції України у світовій економіці й на міжнародній 
політичній арені, адже висококваліфіковані фахівці за-
безпечують інноваційний розвиток суспільства та, зре-
штою, конкурентоздатність нації. Тому пріоритетними 
напрямами політики сучасної держави є розвиток рин-
ку освітніх послуг визнаної якості. 

З огляду на це, особливої актуальності набуває 
вдосконалення системи вищої освіти з метою її спря-
мування на модернізацію національної економіки та за-
безпечення інноваційного розвитку суспільства. Низка 
стратегічних державних документів останніх років 
спрямована саме на вирішення зазначених завдань, 
зокрема Національна стратегія розвитку освіти в Укра-
їні на період до 2021 року, Програма «Заможне сус-
пільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава», План заходів щодо розвитку вищої освіти 
на період до 2015 року, Програма економічних реформ 

на 2010–2014 рр., Державна цільова науково-техніч-
на та соціальна програма «Наука в університетах» на 
2008–2017 рр.

Інноваційні пріоритети державної політики з підго-
товки професійних кадрів у вищих навчальних закла-
дах сьогодні мають реалізовуватися на основі симбі-
озу науки, освіти та бізнесу. Адже зміцнення науково-
освітнього потенціалу, освоєння інноваційних моделей 
розвитку технологій освітньої діяльності та управління 
нею посилить професійний потенціал суспільства, а це, 
своєю чергою, забезпечує заможність суспільства, кон-
курентоздатність економіки, ефективність держави. 
Особливу значимість набуває аналіз державної політи-
ки в галузі вищої освіти, зокрема забезпечення якості, 
виявлення тенденцій інноваційного розвитку сучасної 
системи підготовки висококваліфікованих фахівців 
для визначення пріоритетних напрямів інноваційного 
розвитку вищої школи та шляхів їх реалізації в умовах 
євроінтеграції [9–15]. 

Аналіз наукових праць, присвячених пробле-
мі. Окремі аспекти питань освітньої політики в галузі 
вищої освіти, проблеми інноваційного розвитку роз-
глядалися В. Аванесовим [1], О. Гаман-Голутвіною [2], 
В. Кременем [15], М. Портером  [6], В. Філіпповим [16].

Економічно-організаційні засади освіти в Україні та 
світі, проблеми оптимізації вищої освіти та досліджень, 
питання фінансово-економічного забезпечення дослід-
ницько-інноваційної діяльності вітчизняної та світової 
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вищої освіти досліджувалися В. Луговим [4–6], Ж. Та-
лановою [13; 14]. 

Мета статті. Метою статті є аналіз взаємозв’язку 
вищої освіти з інноваційними пріоритетами державної 
політики, визначення основних завдань соціально-еко-
номічної та освітньої політики щодо забезпечення інно-
ваційного розвитку України. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі 
світового розвитку лише інноваційні рішення забезпе-
чуватимуть належний розвиток держави, що спонукає 
Україну до посилення власної науково-технологічної 
бази. А це вимагає скорочення інституціонального роз-
риву між етапами інноваційної діяльності – «створен-
ня інновацій – комерціоналізація» – шляхом запрова-
дження відповідних організаційно-фінансових моделей 
управління інноваційною діяльністю, розроблення та 
інституціоналізації управлінських технологій форму-
вання інноваційних інтегрованих структур [2]. 

Державна освітня політика здійснює цілеспрямо-
ваний вплив суспільства через публічні інститути на 
розвиток професійного потенціалу країни та є страте-
гічним системоутворюючим і організуючим засобом 
реалізації державної освітньої стратегії. Це визнача-
ється насамперед у процесі розроблення, прийняття 
та реалізації стратегії, у виборі пріоритетів, ключових 
проектів, в організації практичної діяльності суб’єктів 
системи вищої освіти [6].

Механізми реалізації інноваційних пріоритетів дер-
жавної політики в галузі вищої освіти мають сприяти 
процесу розроблення та реалізації напрямів цієї політи-
ки, створювати комплекс способів і засобів, що забез-
печують виконання конкретних заходів, оцінку ефек-
тивності та оптимізації діяльності системи вищої освіти.

При розробленні технологій формування та реалі-
зації інноваційної політики в галузі вищої освіти в Укра-
їні потрібно враховувати процеси становлення демо-
кратичної, соціально-орієнтованої держави, яка здатна 
забезпечити високий рівень якості життя громадян. До-
сягти цього можна за певних умов, зокрема: 

● розроблення та системне впровадження 
ефективної політики як соціально-економічної, так 
і освітньої, спрямованої на забезпечення розвитку 
людського потенціалу;

● запровадження оптимальних форм взаємодії 
держави, бізнесу та вищої освіти щодо реалізації пев-
них національних проектів у різних сферах суспільного 
життя;

● забезпечення ефективності функціонування 
державно-управлінських інститутів задля покращення 
інвестиційного середовища в системі вищої освіти;

● реалізація принципів інноваційної економіки, 
заснованої на економіці знань [18].

Проголосивши інноваційний шлях розвит-
ку національної економіки, держава послідовно 
рухається в цьому напрямі, але процес трансформації 
затягується в часі й значно відстає від інших струк-
турних реформ. Новітні технології є однією з 
найважливіших складових інноваційного процесу і, 
фактично, передачею нових науково-технічних досяг-
нень від розробника – вищої освіти – до замовника – 
бізнесу. Така форма співпраці давно та досить ефек-
тивно працює в розвинених країнах і має поступово 
запрацювати й на теренах України. Для досягнення 
цієї мети держава виступає активним суб’єктом ство-
рення інтегрованих інноваційних структур, здійснює 
управління їх функціонуванням і розвитком, а також 
оцінює та контролює їх результативність [9].

Здебільшого інноваційні пріоритети на рівні 
національного освітнього простору орієнтовані на при-
ведення вітчизняної освіти у відповідність до світових 
досягнень і стандартів. Це, перш за все, стосується:

● розвитку кадрового потенціалу держави і 
суспільства; 

● досягнення сучасної якості вищої освіти, за-
безпечення її доступності та відповідності актуальним 
і перспективним потребам особистості, суспільства і 
держави; 

● модернізації національної системи вищої освіти, 
удосконалення та реформування законодавчої бази на 
основі поєднання європейського досвіду та конструк-
тивних традицій вітчизняної освіти; 

● оптимізації управління освітою та мережі на-
вчальних закладів; 

● інтеграції національної освіти в міжнародний 
освітній простір [7; 15].

Державна стратегія щодо реформування 
української системи освіти в контексті провідних 
тенденцій розвитку європейського освітнього просто-
ру передбачає удосконалення системи освіти в цілому, 
реформування вищої освіти відповідно до потреб 
економіки, її інтеграцію в єдиний Європейський простір 
вищої освіти (далі – ЄПВО), формування ефективної си-
стеми освіти протягом життя, упровадження елементів 
відкритої освіти, а також посилення дослідницького та 
інноваційного компонентів [3; 7; 9–11]. М. Портер визна-
чав інновації як особливий фактор розвитку економіки 
і забезпечення конкурентоздатності як компаній, так 
і галузей, і навіть країн. Він зазначає, що сьогодні 
продуктивність компаній ґрунтується не на природних 
ресурсах, а на інтелектуальному капіталі [8]. Загалом, 
метою вищої освіти є підготовка конкурентоздатних 
висококваліфікованих кадрів з високими духовно-мо-
ральними якостями, здатних до самостійного мислен-
ня і забезпечення прогресивного науково-технічного, 
соціально-економічного та культурного розвитку 
суспільства.

Вища освіта покликана готувати фахівців висо-
кої кваліфікації, випускати кадри розвитку, а не ста-
лого функціонування, простої експлуатації. До цього 
зобов’язує дослідницько-інноваційний тип суспільного 
прогресу, прискорення змінності соціально-культурно-
го світу. Тому, аби навчати адекватний сучасним по-
требам персонал, викладачі університетів повинні самі 
відповідати таким вимогам, тобто бути зануреними в 
дослідження та розробки і підтримувати їх своєю діяль-
ністю. Розвиток вищої освіти в глобальному масштабі 
виявляє ряд закономірностей, що зумовлені утвер-
дженням дослідницько-інноваційного типу суспільного 
поступу. Так, випереджальними темпами розвивають-
ся так звані докторські або дослідницькі рівні (цикли) 
вищої освіти. Частка докторантів серед студентів у сві-
товій вищій школі нині становить 2%, а в 29 країнах Пів-
нічної Америки і Західної Європи – 3%. Крім того, док-
торська (дослідницька) вища освіта дедалі більше стає 
затребуваною в усіх сферах економічної діяльності, а 
не лише у сферах освіти, досліджень і розробок. На-
приклад, в Україні понад 80% аспірантів і докторантів 
готуються у вищих навчальних закладах (далі – ВНЗ) 
[4; 13; 14], а не в наукових установах.

Саме тому особливого значення у процесі 
модернізації вищої освіти набувають інтеграція 
вищої освіти, науки і бізнесу, а також підготовка 
кваліфікованих кадрів для забезпечення довгостро-
кових потреб інноваційного розвитку економіки. Та-
ким чином, можна узагальнити інноваційні пріоритети 
державної освітньої політики в галузі вищої освіти та її 
відповідні завдання: 

● забезпечення розвитку прикладних наукових 
досліджень у ВНЗ і створення умов для подальшо-
го впровадження їх результатів у виробництво шля-
хом розвитку наукових парків, технопарків, бізнес-
інкубаторів й інших інноваційних структур;

● проведення фундаментальних наукових 
досліджень у ВНЗ з природничих, технічних, еконо-
мічних та інших наук, передбачивши гнучку систему їх 
фінансування;

● забезпечення розвитку дослідницьких універ-
ситетів як провідних центрів наукової, інноваційної 
діяльності та підвищення результативності наукових 
досліджень у ВНЗ; 

● забезпечення інноваційного розвитку вищої 
освіти шляхом упровадження в навчальний процес 
нових інформаційних, телекомунікаційних технологій, 
інтерактивних форм і методів навчання;
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валовий підхід у вищій освіті, що заблокував підви-
щення якості.

Частка видатків на дослідження і розробки у фі-
нансуванні вищої школи є критично незначною – це 
менше 3%, що на порядок гірше, ніж у середньому по 
країнах ОЕСР. Загальне фінансування наукової та на-
уково-технічної діяльності в 2011 р. у країні знизилося 
до 0,73% від валового внутрішнього продукту, за за-
коном має бути не менше 1,7%. Наслідком фактич-
ного відокремлення досліджень і розробок від вищої 
школи став домінуючим навчальний, а не дослідниць-
ко-інноваційний тип закладів. Цей тип підтримується і 
на рівні державного замовлення, за яким у розрахун-
ку вартості підготовки фахівця по суті, не передбача-
ється адекватне фінансування досліджень і розробок 
[4–6; 13–14].

Суттєво знизилася конкурентоздатність заробіт-
ної плати науково-педагогічних працівників, що не дає 
можливості залучити в університети найкращих інте-
лектуально-творчих представників нації, тим більше 
викладачів із-за кордону, розвивати наукові школи, 
запроваджувати інновації. Крім того, незадовільною 
є структура навантаження науково-педагогічних пра-
цівників, які на 80% зайняті навчальною і лише на 
20% дослідницькою діяльністю. Натомість у провід-
них університетах США ця пропорція має протилежні 
характеристики – 40 і 60% відповідно. Щодо наукових 
досліджень та інноваційної діяльності у вищій школі, то 
на них у країнах ОЕСР, у тому числі 19 країнах ЄС, за 
обсягами фінансування в середньому припадає близь-
ко 30% від загального фінансування вищої освіти. На-
томість в Україні – значно менше 10%, передбачених 
українським законодавством [4–6; 13–14].

Інноваційні пріоритети в системі вищої освіти пови-
нні бути зорієнтовані не тільки на розвиток професій-
них компетентностей, як вимагає ринок праці, бізнес, 
але й на задоволення інформаційних потреб грома-
дян, формування їх активної соціально відповідаль-
ної позиції, розвиток компетентних, творчо мислячих, 
духовно цілісних особистостей. І змістовно пріоритети 
включають: 

● модернізацію системи вищої освіти, що 
передбачає її структурну та інституційну розбу-
дову, орієнтовану на сучасні суспільні виклики та 
євроінтеграційні процеси;

● забезпечення державних гарантій доступності 
якісної вищої освіти на основі ефективної мотивованої 
освітньої діяльності та управління системою вищої 
освіти на всіх рівнях і в усіх типах навчальних закладів; 

● формування ефективних економічних відносин 
у системі вищої освіти і створення сприятливих умов 
для її інноваційного розвитку; 

● підвищення конкурентоздатності фахівців в 
умовах глобалізації.

На рівні окремого ВНЗ інноваційні пріоритети 
мають бути орієнтовані на формування його ре-
сурсного потенціалу, що дозволяє підтримувати 
конкурентоспроможність не тільки на національному 
ринку освітніх послуг, але й в світовому освітньому 
просторі. Здебільшого йдеться про розвиток системи 
фундаментальних і прикладних досліджень як основи 
сучасної підготовки висококваліфікованих кадрів, упро-
вадження новітніх дослідницьких навчальних програм, 
інтеграцію наукових досліджень і наукових розробок в 
реальну економіку на підприємства, їх комерціалізацію, 
формування висококваліфікованих викладацьких 
кадрів, інтернаціоналізацію. 

Механізми реалізації та інструментарій оцінки 
ефективності політики щодо підготовки професійних 
кадрів у вітчизняній вищій школі – основна 
організаційно-функціональна ланка в реалізації 
інноваційних пріоритетів державної політики розвитку 
вищої освіти в Україні. Вона включає в себе сукупність 
принципів, які визначають реалізацію закономірностей 
інноваційної підготовки кадрів, конкретизуючи напрям, 
зміст і організацію освіти, проектування інноваційного 
розвитку, відкритість і безперервність освіти, страте-

● забезпечення розвитку державного і приватно-
го партнерства у сфері освіти, спрямованого на роз-
ширення та удосконалення навчальної, лабораторної, 
матеріальної бази провідних університетів;

● забезпечення якісної освіти за сучасними 
навчальними програмами відповідно до освітніх 
стандартів, розроблених згідно з Національною рам-
кою кваліфікацій та європейськими стандартами;

● модернізація підготовки науково-педагогічних 
кадрів вищої кваліфікації відповідно до принципів 
ЄПВО та Європейського дослідницького простору 
(далі – ЄДП);

● формування конкурентного середовища на 
ринку освітніх послуг у контексті євроінтеграційних і 
глобалізаційних процесів;

● удосконалення управління та розширення 
автономії ВНЗ;

● розвиток взаємовигідного міжнародного співро-
бітництва в контексті інноваційного розвитку в межах 
ЄПВО та ЄДП [3; 7; 9–11; 16; 19–20].

У процесі модернізації вищої освіти в сучасній 
Україні постають такі виклики:

● ефективність впровадження стратегії розвитку 
вищої освіти в контексті інтеграції до ЄПВО та ЄДП;

● гармонізація нормативно-правової бази, що 
регулює систему вищої освіти, із стандартами ЄПВО;

● ресурсне забезпечення науково-дослідницької 
складової вищої освіти та оновлення матеріально-
технічної бази ВНЗ;

● удосконалення системи фінансування ВНЗ на 
принципах автономії;

● оптимізація мережі державних ВНЗ, децентра-
лізація управління ними, утворення багатопрофільних 
регіональних університетів з метою ефективного вико-
ристання бюджетних коштів;

● зміна механізму ліцензування та акредитації 
ВНЗ з урахуванням особливостей підготовки 
фахівців з вищою освітою, а також утворення неза-
лежних акредитаційних агенцій та агенцій з визнання 
документів про освіту, передбачаючи їх фінансування 
на госпрозрахунковій основі;

● запровадження моніторингу якості вищої освіти, 
маркетингових досліджень і моніторингу працевлашту-
вання з професійного призначення;

● створення системи забезпечення якості вищої 
освіти відповідно до європейських стандартів;

● інформаційно-комунікаційне забезпечення 
вищої освіти [1; 7; 9–11; 19–20].

Загальнонаціональна недооцінка дослідницько-ін-
новаційної компоненти в діяльності української вищої 
школи спричинила низьку якість, глобальну неконку-
рентоспрможність випускників. Зокрема низька репу-
тація випускників багатьох вітчизняних ВНЗ серед ро-
ботодавців, скарги останніх на посередній рівень фа-
хової підготовки, нездатність кваліфікованих фахівців 
забезпечити інноваційний розвиток економіки. Саме 
недосконалості вищої освіти, недоліки її дослідницько-
інноваційної складової слід приписати і певну частину 
відповідальності за невисокий рівень продуктивнос-
ті суспільної праці, який в кілька разів поступається 
цьому показнику в успішних країнах. Адже на ВНЗ ІІІ 
і IV рівнів акредитації припадає понад 60% професійно 
підготовленої робочої сили, що постачається на наці-
ональний ринок праці. У передових країнах Організа-
ції економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і 
країнах – партнерах цієї організації у 2010 р. навчалося 
62 тис. українських громадян. Натомість в українській 
вищій школі у 2011 р. готувалося 43 тис. іноземців, про-
те не з розвинутих країн (6,9 тис., або кожен шостий, з 
Туркменістану) [4–6; 13–14].

Якісна вища освіта, в основі якої серйозна дослід-
ницько-інноваційна діяльність, потребує комплексних 
і послідовних зусиль, довгострокових інвестицій, су-
часної матеріально-технічної бази, висококваліфі-
кованого персоналу, ретельно відібраних студентів, 
ефективного менеджменту, водночас упродовж два-
дцяти років незалежності в Україні використовувався 
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гічне інвестування у дослідження та розробки, інновації 
в освіті.

З огляду на це можна визначити стратегічні 
орієнтири державної інноваційної політики, 
спрямованої на досягнення світових стандартів. У су-
часних умовах інформаційного суспільства тенденції 
інноваційного розвитку виявляються на рівні вищих 
навчальних закладів у підтримуванні тісного зв’язку 
з підприємствами різних форм власності, розробці та 
впровадженні певних технологій, реалізації практичної 
підготовки майбутніх фахівців, запровадженні 
механізмів інтернаціоналізації.

Орієнтація на досягнення заданого освітнього 
результату передбачає певні принципи і моделі 
фінансування. Насамперед, фінансування має бути 
чітко пов’язане з планами щодо кількісних і якісних 
показників вищої освіти. Кількісні показники – 
чисельність студентів, якісні – рівні, галузі, напрями, 
спеціальності, спеціалізації і типи освіти, тобто освітні 
стандарти. Оскільки при фіксованому фінансуванні 
якість освітніх послуг можна вважати обернено 
пропорційною їх кількості, остільки слід контролювати 
оптимальність цього співвідношення. Тобто стратегічні 
пріоритети і наявні ресурси мають бути узгоджені.

На практиці це означає, що не можна переходити 
до загальної масової вищої освіти в умовах обмеже-
них фінансових ресурсів. Адже стандарти вищої освіти 
в процесі їх виконання будуть суттєво знижені. Подібна 
ситуація спостерігається в Україні коли, кількість 
ліцензованих місць для прийому більша, ніж кількість 
випускників навчальних закладів, які здобули повну се-
редню освіту. У результаті спостерігається девальвація 
набутих у вищій школі кваліфікацій. Запобігання цьо-
му потребує чіткого кількісного й якісного плануван-
ня освітніх результатів відповідно до наявних коштів 
і, навпаки, пошук і виділення необхідних і достатніх 
коштів для досягнення запланованих результатів та 
постійного моніторингу, оцінювання й коригування 
процесу «витрати – результати». Також за обмежених 
фінансових ресурсів, які розподіляються за кодами 
функціональної і економічної класифікації, для до-
сягнення бажаного освітнього результату потрібне їх 
доцільне та ефективне використання. Таким чином, 
важливим є продуктивний і ефективний фінансовий 
менеджмент у вищій школі. Його основними складо-
вими є залучення коштів, їх розподілення та викори-
стання, зокрема через запровадження фандрейзингу 
[4–6; 13–14].

У найближчій перспективі в Україні збережеться 
нормативно-витратне базове фінансування з посту-
повим переходом до виділення, розподілення і вико-
ристання коштів з орієнтацією на освітні цілі, очікувані 
результати. Це потребує: 

● стабілізації освітньої політики у сфері вищої 
освіти;

● визначення пріоритетів та стратегічних цілей 
вищої школи в середньостроковій перспективі;

● формулювання на їх основі стратегії видатків з 
урахуванням реальних фінансових ресурсів;

● децентралізації управління ВНЗ;
● запровадження системи неперервного 

моніторингу, оцінювання і корегування бюджетування;
● створення системи звітності та інформування 

зацікавлених осіб про реальний стан справ стосовно 
досягнення запланованих результатів та відповідного 
фінансового забезпечення [4–6; 13–14].

Загалом огляд в окремих країнах ОЕСР бюджету-
вання, орієнтованого на результати, дає змогу виділити 
ключові умови його здійснення. Серед них: 

● формулювання як негайних, так і віддалених 
результатів; 

● звітність про заплановані дії; 
● звітність про фактичні досягнення; 
● майбутні плани. 
У різних країнах ці умови мають різні форми і 

терміни реалізації, визначаючи тим самим національну 
специфіку фінансування.   

34 країни ОЕСР представляють менше п’ятої ча-
стини населення, але продукують майже три чверті 
ВВП світу. Частка ВВП на дослідження і розробки у 
вищій школі у країнах ОЕСР (середній показник) у 
2009 р. становив 0,45 %, а в 21 країні ЄС, що є члена-
ми ОЕСР, ця частка становила 0,46%, у той же час в 
Україні – 0,05% (2010 р.). Частка досліджень і розро-
бок у загальному фінансуванні вищої освіти в Україні 
становила 2,5% (2010 р.), у країнах ОЕСР (середній 
показник) у 2009 р. – 28%, а в 21 країні ЄС, що є чле-
нами ОЕСР, ця частка становила 32%. Тож порівняння 
даних про структуру асигнувань у вищу освіту в Україні 
та країнах ОЕСР демонструє, що національні показ-
ники є вкрай незадовільними з огляду на підтримання 
досліджень та інновацій у ВНЗ, що, відповідно, призво-
дить до незадовільної реалізації стратегічних завдань 
щодо інноваційного розвитку країни [4–6; 13–14].

Висновки. Система вищої освіти, актив-
но включаючись у ринкові відносини, має стати 
конкурентоорієнтованою, бути не тільки соціально-
культурним середовищем, але й соціально-
економічним сегментом ринку, створюючи та посилю-
ючи привабливий інноваційно-інвестиційний науково-
освітній потенціал країни. 

На рівні реалізації стратегії інтеграції вітчизняної 
освіти в ЄПВО та ЄДП важливим є створення та роз-
виток системи підтримки наукових розробок, інновацій, 
стимулювання бізнесу до інвестицій у вищу освіту, мо-
тивування ВНЗ до активного реагування на сучасні 
глобальні виклики, модернізація вищої освіти із збере-
женням кращих вітчизняних традицій і примноженням 
їх за рахунок міжнародного досвіду. 

Відповідно до сучасних глобальних викликів 
суспільства зусилля держави необхідно направити на 
створення умов для посилення конкурентоздатності 
ВНЗ на міжнародному ринку освітніх послуг і за-
безпечення входження провідних університетів до 
міжнародних рейтингів.

Розв’язання проблеми якості вищої освіти як умо-
ви забезпечення інноваційного розвитку передбачає 
широкий комплекс відповідних дій. Насамперед йдеть-
ся про збалансування кількісних параметрів і обся-
гу ресурсної підтримки дослідницько-інноваційної 
діяльності, досягнення ними необхідної критичної ве-
личини, передовсім шляхом інституційної концентрації 
та запровадження справжніх конкурсних засад у 
відборі висококваліфікованих викладачів і талановитих 
студентів. Тут потрібна послідовна, системна державна 
політика, зокрема в перспективному прогнозуванні та 
практичному проектуванні національної вищої школи 
на потужній дослідницько-інноваційній основі, адже ВНЗ 
призначені навчати фахівців, орієнтованих на розвиток. 

Особливо важливими для якісної вищої освіти є 
розвинуті дослідження і розробки в закладах, широ-
ке запровадження навчання через дослідження для 
підготовки фахівців дослідницько-інноваційного типу. 
Відповідні показники і критерії мають бути закладені 
в ліцензійні та акредитаційні вимоги, у розрахун-
ки вартості підготовки фахівців з вищою освітою, а 
також у положення про надання закладам статусів 
національного або дослідницького.

Із зазначеного вище випливають такі практичні 
рекомендації щодо посилення дослідницько-
інноваційної складової вищої школи в Україні, а відтак 
й реалізації державної політики щодо інноваційного 
розвитку країни:

● послідовна, законодавчо визначена та 
фінансово закріплена державна політика з ре-
формування вищої освіти з огляду на необхідність 
значного підвищення дослідницько-інноваційного 
потенціалу вищої школи як ключової умови її 
конкурентоспроможності;

● укрупнення ВНЗ з метою досягнення критичної 
величини параметрів дослідницько-інноваційної 
діяльності; 

● у структурі фінансування ВНЗ слід значно 
підвищити частку видатків на проведення наукової та 
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науково-технічної діяльності, що визначено Законом 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 
а також забезпечити конкурентоспроможність опла-
ти праці науково-педагогічного і наукового персоналу 
вищої школи.

Такі заходи з комплексної модернізації вітчизняної 
вищої освіти з огляду на досягнення високого 
дослідницько-інноваційного статусу дадуть змогу за-
безпечити її конкурентоздатну якість та інноваційний 
характер розвитку країни у контексті євроінтеграції та 
світової глобалізації. 
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Воробьева О. П.
РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В рамках данной статьи раскрыты основные направления инновационных приоритетов государственной образо-

вательной политики в области высшего образования, определены основные задачи социально-экономической по-
литики и образовательной политики для достижения экономического роста и обеспечения национальной конкурен-
тоспособности.

Ключевые слова: высшее образование, государственная образовательная политика, управление образованием, 
инновационная политика, информационное общество, модернизация высшего образования.

Vorobyova Oksana
IMPLEMENTATION OF INNOVATION PRIORITIES OF THE PUBLIC POLICY IN HIGHER EDUCATION

The main directions of innovative priorities of public policy in the field of Higher education are outlined: key objectives of social 
and economic policy as well as education policy aimed at facilitation of economic growth and competitiveness are identified.

Keywords: higher education, public education policy, education management, innovation policy, information society, 
modernization of higher education. 
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Постановка проблеми та її актуальність. У сучас-
ному суспільстві роль та функції університетів зазна-
ють фундаментальних змін. Освіта стає невід’ємною 
частиною глобальної економіки знань. Це спонукає 
до необхідності визначення того, як робота, яка про-
водиться в межах університету, може бути пере-
творена на сталі продукти та процеси, які матимуть 
попит у суспільства. Окупність вищої освіти визнача-
тиметься можливістю працевлаштування, науковими 
розробками, рівнем освіченості суспільства. Вагоме 
значення мають не лише рівень і якість підготовки 
фахівців, а і їх відповідність потребам ринку праці, тоб-
то збалансованість попиту і пропозиції кадрів. 

Аналіз наукових праць, присвячених  проблемі. 
Вивченням проблем взаємодії вітчизняної системи 
вищої освіти та ринку праці займались такі вчені: В. Бо-
бров [1], В. Сафонова [7], Н. Шумар [8] та ін. 

Разом із цим необхідно зауважити, що питання 
вдосконалення механізму державного замовлення 
як інструменту подолання дисбалансу на ринку праці 
України є недостатньо дослідженими і потребують по-
дальшого вивчення.

Мета статті. Усвідомлення актуальності та 
важливості цієї соціальної проблеми мотивує до фор-
мулювання мети дослідження: вивчити проблеми, 
пов’язані з неузгодженістю системи вищої освіти та 
ринку праці, проаналізувати ефективність середньо-
строкового прогнозування як інструменту державного 
замовлення та запропонувати засади вдосконалення 
механізму державного замовлення.

Виклад основного матеріалу. В Україні механізм 
державного забезпечення системи вищої освіти пред-
ставлений системою державного замовлення на 
підготовку фахівців.

Формування та розміщення державного замовлен-
ня на підготовку фахівців, наукових, науково-педаго-
гічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 
та перепідготовку кадрів регулює Закон України «Про 
формування та розміщення державного замовлення 
на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних 
та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та пере-
підготовку кадрів», прийнятий у 2012 році [2], згідно з 
яким державне замовлення визначається як засіб дер-
жавного регулювання задоволення потреб економіки 
та суспільства у кваліфікованих кадрах, підвищення 
освітнього та наукового потенціалу нації, забезпечен-
ня конституційного права громадян на здобуття освіти 
відповідно до їх покликання, інтересів та здібностей 
(ст. 1). Державне замовлення формується централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику у сфері освіти, 
та інших державних замовників з урахуванням серед-
ньострокового прогнозу (ст. 2) [2]. Механізм складання 

державного замовлення визначає взаємодію держав-
них замовників та Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України в процесі формування державного 
замовлення та основні напрями його формування [5]. 

Критеріями формування державного замовлення є:
● задоволення потреб усіх сфер суспільного жит-

тя у фахівцях; 
● підвищення освітнього потенціалу населення; 
● вартість послуг із підготовки одного квалі фі-

кованого робітника, фахівця тощо [5].
Дослідження процесу державного замовлення 

визначає ряд проблем, пов’язаних із працевлаштуван-
ням випускників вищих навчальних закладів (далі – 
ВНЗ), вказуючи на дисбаланс між системою підготовки 
кадрів та запитом на ринку праці.

По-перше, згідно з інформацією на сайті 
Міністерства освіти і науки України [4] про наявність 
вищезазначеної проблеми свідчать численні звернен-
ня випускників ВНЗ, їх батьків та органів студентсько-
го самоврядування щодо примусового зобов’язання 
випускників, які навчалися за кошти державного бюд-
жету, надавати до ВНЗ довідки про працевлаштуван-
ня. Основним методом тиску на випускників з боку 
адміністрацій ВНЗ є затримка видачі їм дипломів. У 
результаті випускники надають недостовірні дані про 
своє працевлаштування, а ВНЗ цю інформацію надають 
міністерствам та експертним комісіям Акредитаційної 
комісії Міністерства освіти і науки України під час 
ліцензування та акредитації освітньої діяльності.

Такі дії викликають недовіру до статистичних даних 
у звітах ВНЗ щодо результативності працевлаштуван-
ня випускників [4]. Відповідна позиція Міністерства осві-
ти і науки України була викладена у листі від 24.12.2012 
№ 1/9-926 [3], у якому було рекомендовано керівникам 
ВНЗ поліпшити роботу  відповідних структурних підроз-
ділів, які відповідають за сприяння працевлаштуванню 
випускників. Крім того, було наголошено на необхід-
ності підвищення ефективності співпраці ВНЗ із потен-
ційними роботодавцями [3]. Наявність проблеми в тепе-
рішній час примушує визнати неефективність заходів, 
запропонованих Міністерством освіти і науки України, 
та вимагає більш активної державної політики стосов-
но цього питання.

Проблемам неузгодженості попиту та пропозиції на 
ринку праці України присвячено дослідження попиту 
на робочу силу, здійснене Всесвітнім банком у співро-
бітництві з Європейською Комісією та Європейським 
фондом освіти [9]. 

Згідно з цим дослідженням власники 20% підпри-
ємств України вважають навички своїх робітників голо-
вним стримуючим фактором ефективного функціону-
вання та росту їх компаній [9, с. 11]. Цей показник ви-
щий, ніж у країнах Східної Європи та пострадянського 

У статті розглянуто механізм державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і 
робітничих кадрів; вивчено проблеми, пов’язані з неузгодженістю системи вищої освіти і ринку праці; проаналізовано 
ефективність середньострокового прогнозування як інструменту державного замовлення та запропоновано засади 
вдосконалення уточнення механізму державного замовлення.

Ключові слова: дисбаланс, механізм державного замовлення, попит і пропозиція, працевлаштування, ринок 
праці, середньострокове прогнозування.
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Важливим також вважаємо те, що значна кількість 
випускників в Україні не працює за фахом (35,8%, згідно 
з даними Всесвітнього банку на 2007 рік) [9, с. 34].

Наведені вище факти вказують на наявність 
недоліків функціонування системи формування дер-
жавного замовлення з урахуванням середньостроково-
го прогнозу. Справедливо зазначити, що застосування 
цієї практики у світі вважають досить дискусійним.

Наступні аргументи є стимулом для критичного ос-
мислення досвіду застосування механізму державного 
замовлення та прийняття заходів щодо вдосконален-
ня середньострокового прогнозування як інструменту 
механізму державного замовлення.

1. Практику повністю покладатися на наявний по-
пит ринку почали ставити під сумнів у світі ще кілька 
десятиріч тому. Це пов’язують з недостовірністю 
прогнозування, пояснюючи динамічним ростом та 
інноваціями в багатьох галузях життєдіяльності люди-
ни. На нашу думку, заходи вищої освіти повинні мати 
випереджувальний характер, не лише реагувати на 
розвиток галузей народного господарства, але й за-
проваджувати нові ідеї та рішення, що зумовить ринок 
праці адаптуватися, в свою чергу, до пропозицій вищої 
освіти.

простору. Крім того, в Україні заповнення вакансії по-
требує значно більшого часу, що зумовлено відсутністю 
у кандидатів навичок, потрібних роботодавцям (рис. 1).

Перевищення попиту на деякі навички співіснує 
з перевищенням пропозиції на інші. Наприклад, мож-
на спостерігати перевищення пропозиції на менш 
кваліфікованих робітників. Це має негативний вплив на 
економічні показники країни та соціальне забезпечен-
ня, стримує ріст компаній та дає поштовх структурному 
безробіттю. 

Перехід економіки України від індустріального ви-
робництва до сфери послуг веде до перевищення по-
питу на висококваліфікованих спеціалістів невиробни-
чої сфери (рис. 2).

Цікавим є той факт, що пошук спеціалістів із 
необхідними навичками є більш складним явищем 
для сучасних компаній ( саме тих, що використову-
ють Інтернет у роботі), ніж для традиційних (тих, що 
Інтернет не використовують). Сучасні ком панії потребу-
ють вдвічі більше часу (5 тижнів порівняно з 2,5) на по-
шук робітників неви робничої сфери, ніж традиційні [9, 
с. 7]. Показник незадовільності навичками кандидатів 
був також вищим у компаніях, що розвиваються та 
збільшують кількість робочих місць (25%) (рис. 3).

Рис. 1. Процентне співвідношення підприємств, які вважають навички своїх робітників головним стримуючим 
фактором ефективного функціонування та росту їхніх компаній (2005 р.). Джерело: адаптовано з [9, c. 11].

Рис. 2. Труднощі, виокремлені менеджерами, щодо заповнення вакансій на підприємстві (%), 2007 р. 
Джерело: адаптовано з [9, c. 15].



123

Р
О

З
Д

ІЛ
  
4
. 
  
 В

И
Щ

А
 О

С
В

ІТ
А

 Т
А

 Р
И

Н
О

К
 П

Р
А

Ц
І

Крім того, оскільки середньостроковий прогноз 
базується на припущенні, що ринку праці потрібні 
конкретні навички, може з’явитися ставлення до 
працівника як до гвинтика, який повинен за допо-
могою навчання чітко підійти до «отвору» конкретної 
посади. Це ігнорує окремі можливості розвитку та 
творчий потенціал людини, що, в свою чергу, заважає 
реалізації виробничого потенціалу робочою силою 
[8, c. 85–86]. 

Ще одне зауваження, якому є фактич-
не підтвердження і яке поділяє значна кількість 
роботодавців, полягає у тому, що найбільш потрібні 
навички – це вміння думати, аналізувати, вирішувати 
складні проблеми, навчатися, швидко адаптуватися до 
умов, що змінюються.

Незважаючи на це,  необхідно усвідомлювати 
ключову роль, яку відіграє університет у підготовці 
кадрів для різних посад. Для суспільства досить важ-
ко встановити відносини між підготовкою до роботи на 
підприємстві та навичками, знаннями та іншими харак-
теристиками, необхідними в робочому оточенні, не за-
безпечивши їх наявність у прогнозуванні.

2. Якість даних і точність прогнозів стосовно різних 
професій відрізняється. Найбільш точними є прогнози, 
щодо професій, працевлаштування за якими гарантує 
держава. Це свідчить про недостатній ступінь залу-
чення представників бізнесу до формування прогнозів 
у сфері вищої освіти, відсутність державної політики 
формування усвідомлення ролі роботодавців в цьому 
процесі.

3. Необхідно також підкреслити відсутність 
ефективної маркетингової політики щодо 
інформування студентів про ситуацію на ринку праці, 
що не сприяє орієнтації студентів на потреби економіки, 
а навпаки стимулює ажіотажний попит молоді на деякі 
«престижні» спеціальності.

4. Відповідність планування у сфері вищої освіті 
довгостроковим державним програмам, спрямова-
ним на економічний та соціальний розвиток України, 
унеможливлюється політичною нестабільністю в країні; 
заплановані програми не реалізовуються, що веде до 
нестабільності на ринку праці.

5. Сучасний механізм фінансування державних 
ВНЗ характеризується розпорошеністю фінансових 
коштів внаслідок різної відомчої належності закладів 
вищої освіти. Результатом розмежованості стала 
перенасиченість ринку праці фахівцями окремих 
професій, що призвело до неефективного використан-
ня коштів на їх підготовку, труднощів у формування 

державного замовлення, здійсненні контролю за якістю 
вищої освіти [1, с. 108–109].

Систематизація та узагальнення досвіду дослідників 
та аналіз поточної ситуації дозволяє запропонувати 
розробку заходів із метою уточнення механізму дер-
жавного замовлення, заснованих на таких пропозиціях 
[6; 7; 9]:

● розробка фінансових показників результатів 
діяльності ВНЗ;

● конкурсне фінансування ВНЗ за результатами 
їх діяльності;

● вдосконалення організаційно-розпорядчого 
механізму на регіональному та державному рівнях;

● розробка механізмів, спрямованих на стимулю-
вання випускників, які навчались за рахунок бюджет-
них коштів, працювати за фахом у державному секторі 
народного господарства;

● контроль за виконанням державного замовлен-
ня щодо планування та працевлаштування випускників 
ВНЗ, значна частина яких не працевлаштовується за 
державним розподілом і вимушена після отриман-
ня диплома працевлаштовуватися самотужки, що 
посилює соціальну незахищеність цієї категорії працез-
датного населення і не сприяє поліпшенню соціально-
економічного клімату в державі;

● налагодження механізму інформування щодо 
ситуації на ринку праці. Ця інформація є корисною як 
для студентів, так і для ВНЗ, які зможуть використову-
ючи свої знання про навички, потрібні ринку праці, роз-
робляти навчальні плани. Це можуть бути дані про пра-
цевлаштування, безробіття, вакансії та заробітну плату 
в регіоні. Деякі елементі вже запроваджені в Україні, 
інші, наприклад, інформація щодо заробітної плати, 
відсутні або потребують вдосконалення;

● мотивування ВНЗ збирати та публікувати 
інформацію щодо статусу зайнятості випускників. Ця 
інформація може допомогти оцінити якість отриманої 
освіти. Також це може стати важливим чинником при 
виборі професії. Стимулом з боку держави можуть ста-
ти бонуси, які надаватимуть університетам, випускники 
яких мають високі результаті в просуванні по службі.

Розміщення державного замовлення здійснюється 
державними замовниками на конкурсних засадах 
(ст. 3) [3]. Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку розміщення державного за-
мовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів» [5] визначає, 
що механізм розміщення державного замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних 
і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів здійснюється державними 
замовниками на конкурсних засадах виходячи з 
принципів добросовісної конкуренції, відкритості та 
прозорості, об’єктивного і неупередженого оцінювання 
конкурсних пропозицій. 

Однак необхідно звернути увагу на існуючу критику 
науковців та урядовців щодо об’єктивності й прозорості  
механізму розміщення державного замовлення. Го-
стро стоїть питання запровадження нової системи, 
згідно з якою фінансування відбуватиметься з розра-
хунку на кожного студента. Результатом буде вільний 
вибір студентів, що приведе до створення конкуренції 
на ринку освітніх послуг, оскільки освітня установа, яка 
надає якісні послуги і користується попитом, одержу-
ватиме більше коштів. Ця система дозволить вияви-
ти неблагополучні ВНЗ, вирішити їх подальшу долю 
[7, с. 23]. 

Важливим кроком повинно стати використання 
показників у процесі зовнішнього керування задля 
розподілу ресурсів (конкурсних грошей) та їх оцінки 
з метою забезпечення прозорості та фінансової 
відповідальності університетів з точки зору затрат, 
результатів діяльності та ефективності. На нашу дум-
ку, попри очевидні переваги цього механізму, треба 
також аналізувати ризики, такі як виникнення потреби 
у додатковому адмініструванні в університетах, коли-

  Сучасний сектор/сектор, 
  що  розширюється(зростає)

  Традиційний сектор/сектор, 
  що скорочується

Примітка: Згідно із схемою «сучасними» під при єм-
ствами є такі, що використовують Інтернет у роботі 
з клієнтами та постачальниками. Інші підприємства 
класифіковано як «традиційні».

Рис. 3. Вплив дефіциту навичок на підприємства 
сучасного та традиційного сектору (2005 р.). 

Джерело: адаптовано з [9, c. 12].
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вання в обсязі замовлень у межах університету, яке 
може призвести до нестабільності професорсько-ви-
кладацького складу. ВНЗ будуть прагнути заключати 
короткострокові контракти з викладачами. І хоча, з 
одного боку, це може служити мотивуючим факто-
ром і підсилити конкуренцію між викладачами,а отже і 
підвищити якість викладання, з іншого боку, механізм, 
що розглядається, може підняти рівень стресу про-
фесорсько-викладацького складу, призвести до зро-
стання плинності кадрів і мати негативний вплив на 
довгострокові наукові дослідження, які проводяться в 
університеті, в якому працює викладач. Вчасно вжиті 
заходи допоможуть мінімізувати негативний вплив 
побічних явищ.

Висновки. Таким чином, зміна ролі та функцій си-
стеми вищої освіти в сучасному суспільстві, приєднання 
України до Болонського процесу вимагає від систе-
ми вищої освіти України нових освітніх та наукових 
продуктів, конкурентоспроможних як на місцевому, так 
і на світовому ринках. Передумовою сталого розвитку 
освітньої сфери в цьому напрямі є ефективна система 
фінансування.

Проведений аналіз дозволяє виявити необхідність 
реформування системи державного замовлення на 
підготовку фахівців, яка є механізмом державно-
го забезпечення системи вищої освіти, підвищення 
ефективності використання бюджетних коштів. На 
недоліки функціонування системи формування дер-
жавного замовлення з урахуванням середньостро-
кового прогнозу вказує дисбаланс  між системою 
підготовки кадрів та запитом на ринку праці. 

На нашу думку, з метою вдосконалення механізму 
державного замовлення необхідно запровадити кон-
курсне фінансування за результатами діяльності, виз-
наченими у фіна нсових показниках, що сприятиме 
створенню конкурентного середовища, а отже і матиме 
позитивний ефект на якість освітніх послуг; ефективно 
використовувати функції мотивації випускників і кон-
тролю вузів за працевлаштуванням.

 

Карапетян А. О.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КАК ПУТЬ К ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ДИСБАЛАНСА НА РЫНКЕ ТРУДА
В статье рассмотрен механизм государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педаго-

гических и рабочих кадров, изучены проблемы, связанные с несогласованностью системы высшего образования и 
рынка труда, проанализирована эффективность среднесрочного прогнозирования как инструмента государственно-
го заказа и предложены пути усовершенствования механизма государственного заказа.

Ключевые слова: дисбаланс, механизм государственного управления, рынок труда, спрос и предложение, сред-
несрочный прогноз, трудоустройство.

Karapetyan Alina
IMPROVEMENT OF THE STATE ORDER MECHANISM AS A WAY AGAINST DISBALANCE 

ON THE LABOUR MARKET
The article describes the mechanism of state order in relevance to training specialists, scientific staff, academia, labour staff. 

The articlestudies problems concerning disbalance of higher education system and labour market, analyses effectiveness of 
manpower planning as a mechanism of state order and makes recommendations as for ways of improvement of the state order 
mechanism.

Keywords: employability,labour market,manpower planning, mechanism of state order, supply and demand.
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Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Впровадження рамок кваліфікації вищої освіти в 
Україні показує, що наукові дослідження національної 
рамкової системи кваліфікацій в Україні розпочали-
ся 2006 року, коли на основі міжнародного досвіду 
були висвітлені головні аспекти та обґрунтовано 
мету розробки Національної рамки кваліфікацій та 
Національної системи кваліфікацій (Т. Десятов [3]), 
проаналізовано загальні підходи та описано технічні 
аспекти процесу розробки національних рамок 
кваліфікацій на рівні окремих країн (Т. Десятов [4]).

Пізніше вітчизняні науковці частково узагальнили 
європейський досвід такої діяльності. Зокрема: 

● ознайомилися з процесом створення профе-
сійних та академічних стандартів у Великій Британії, 
що ґрунтуються на розроблених європейськими про-
фільними асоціаціями та науковими товариствами з 
інформаційно-комунікативних технологій рамкових 
кваліфікаційних структурах, і порівняли їх із відповід-
ними стандартами вищої освіти України (Т. Морозова 
[10]);

● обґрунтували можливість застосувати нако-
пичений Сполученим Королівством досвід для впро-
вадження рамок кваліфікацій вищої освіти в Україні 
(В. Луговий, Ж. Таланова [6]); 

● вивчили результати апробації Європейської 
рамкової системи кваліфікацій у межах проекту 
EQUFAS у Нідерландах, Естонії, Австрії, Фінляндії, Іс-
панії та Греції (А. Волльшлегер, В. Мільхан [1]); 

● виявили прогалини європейських метарамок 
(Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої 
освіти та Європейської рамки кваліфікацій для на-
вчання протягом життя), які не охоплюють найвищі 
(докторські) кваліфікації (Ж. Таланова [18]);

● запропонували інкорпорувати дескриптори Єв-
ропейський метарамок до системи стандартів вищої 
освіти України (О. Голубенко, Т. Морозова [2]). 

На сьогодні значний інтерес становлять напра-
цювання іспанських освітян з розробки національної 
системи кваліфікацій, спрямованої на адаптацію 
професійного навчання до кваліфікаційних вимог 
роботодавців, практичним результатом якої став 
національний каталог професійних кваліфікацій 
на основі критеріїв Європейської рамкової систе-
ми кваліфікацій. З нашого погляду, особливої уваги 
заслуговує методологія розробки такого національного 
каталогу професійних кваліфікацій, оскільки він 
забезпечує зв’язок між системою освіти та працев-
лаштуванням, уможливлює визнання, оцінювання, 
акредитацію й запис професійної кваліфікації, 
яка є набором важливих для працевлаштуван-

ня професійних умінь, здобутих завдяки засвоєнню 
модулів професійної освіти у результаті навчання або 
досвіду роботи [9]. Також бачимо можливість викори-
стання такого алгоритму для практичного втілення на-
явних в Україні планів. 

За прогнозами спеціалістів британського центру 
з навчальних дисциплін при Академії вищої освіти, у 
ХХІ ст. вища школа дедалі сильніше відчуватиме на-
гальну вимогу суспільства формувати у студентів такі 
знання та вміння, які певним чином підлягають перене-
сенню із суто академічної сфери у виробництво. Для 
цієї групи умінь, які мають властивість формуватися під 
час академічного навчання, а пізніше безпосередньо 
застосовуватися в професійній діяльності, закордонна 
педагогіка послуговується терміном «трансферабельні 
вміння». Зацікавленість науковців статусом і значенням 
цього типу вмінь зросла завдяки зміні вимог суспіль-
ства до сфери освіти, зокрема в питаннях працевла-
штування фахівців із вищою освітою, і саме вимога ро-
ботодавців змусила британські університети озброюва-
ти студентів трансферабельними вміннями. При визна-
ченні поняття «трансферабельні вміння» ряд науковців 
посилаються на офіційне видання Міністерства освіти 
та зайнятості Великобританії «Тенденції та уміння на 
ринку праці, 1997/98», яке визначило трансферабельні 
вміння як центральні для професійної компетенції в усіх 
економічних секторах і на всіх рівнях [24]. Необхідність 
формувати трансферабельні вміння під час навчання у 
вищій школі визнана на міжнародному рівні у 2005 р., 
про що йдеться у Бергенському комюніке конференції 
європейських міністрів вищої освіти [25]. До переліку 
трансферабельних умінь входять уміння бути лідером, 
управляти проектною діяльністю, працювати в коман-
ді, вирішувати проблеми та комунікативні уміння [22]. 
Списки таких умінь вміщено на офіційних сайтах най-
престижніших університетів світу, але в Україні нам 
цього знайти не вдалося.

Тепер з’ясуймо місце трансферабельних умінь у 
межах компетентнісного підходу. Аналіз зарубіжних 
джерел засвідчує, що трансферабельні вміння тісно 
співвідносяться з ключовими компетенціями, на що, зо-
крема, вказують іспанські вчені М. Едвардс, Е. Товар, 
О. Сото (M. Edwards, E. Tovar, O. Soto) [20] і російський 
науковець Ф. Хуторской [5]. У межах загальноєвропей-
ського простору вищої освіти науковці (Н. Беннет (N. 
Bennett) та ін.) прирівнюють трансферабельні вміння до 
загальних (ключових) компетенцій, що розробляються 
відповідно до дескрипторів національного освітнього 
стандарту [19], Дублінських дескрипторів [23] і Рамко-
вої угоди з кваліфікацій в загальноєвропейському про-
сторі вищої освіти [21].

У результаті аналізу наукових праць, пов’язаних із процесом упровадження національної рамкової системи 
кваліфікацій в Україні, та перебігу законотворчого процесу його упровадження встановлено недостатній рівень 
розробленості аспекту практичної взаємодії науковців із роботодавцями для створення нових державних стандартів 
вищої освіти. На основі практичного досвіду описано триетапну структурно-логічну схему співпраці з роботодавцями, 
яку можна застосовувати як модель для конкретизації змісту освіти в межах державного стандарту вищої освіти для 
певного кваліфікаційного рівня.

Ключові слова: Національна рамка кваліфікацій, національна система кваліфікацій, професійний стандарт, 
компетентнісний підхід, залучення роботодавців, модель співпраці вчених з роботодавцями, триетапна структурно-
логічна схема, конкретизація змісту освіти, ключові компетенції (трансферабельні вміння). 

КОНКРЕТИЗАЦІЯ ЗМІСТУ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ 
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Підбиваючи підсумки цього короткого й далеко не 
глибокого аналізу педагогічної категорії трансфера-
бельні вміння, відзначимо, що хоча традиційна педаго-
гіка не оперує таким терміном, в умовах компетентніс-
ного підходу до професійної підготовки у ВНЗ трансфе-
рабельні вміння, формування яких відбувається у про-
цесі академічного навчання для подальшого викорис-
тання в умовах професійної діяльності, співвідносяться 
із ключовими компетенціями, а тому є обов’язковими 
для формування.

На початку входження України до Болонської 
процесу чинна в країні система кваліфікацій, яка 
ґрунтувалася на законах України «Про освіту» 
(1991 р.), «Про наукову і науково-технічну діяльність» 
(1991 р.), «Про професійно-технічну освіту» (1998 р.), 
«Про загальну середню освіту» (1999 р.), «Про вищу 
освіту» (2002 р.), наказі Міністерства освіти України від 
31 липня 1998 р. № 285, не відповідала вимогам часу. 
Запропоновані Україні Болонською робочою групою 
з рамок кваліфікації ще у 2007 р. рекомендації щодо 
процедури розробки власної Національної рамки 
кваліфікацій не виконувалися і практично залишалися 
нереалізованими до 2009 р.. Порівняльний аналіз ста-
ну розробки Національної рамки кваліфікацій в Європі 
та в Україні, підтвердив доцільність використання 
Європейської рамки кваліфікацій як стрижневої струк-
тури для розробки Національної рамки кваліфікацій і 
дав можливість запропонувати спрямовані на приско-
рення процесу в Україні заходи [17].

Зараз спостерігаємо значний прогрес у законот-
ворчому процесі стосовно упровадження Національної 
рамки кваліфікацій в Україні: 

● у 2011 р. затверджено Національну рамку 
кваліфікацій [13];

● у 2012-му – План заходів щодо її впровадження 
на 2012–2015 рр. [14];

25 червня 2013 р. схвалено Національну стратегію 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., яка 
визначає стратегічні напрями та основні завдання 
державної політики у сфері освіти і має на меті забезпе-
чити якісно новий рівень освіти, задовольнити вимоги 
суспільства, потреби ринку праці та запити особистості, 
що сприятиме інтегруванню національної системи 
освіти в європейський і світовий освітній простір. 

Щоб досягнути поставленої мети необхідно враху-
вати світовий досвід і принципи сталого розвитку, оно-
вити нормативну базу системи освіти та модернізувати 
її структуру, зміст і організацію на засадах компетент-
нісного підходу та особистісної орієнтації, врахувати по-
треби ринку та роботодавців, забезпечити доступність 
і безперервність освіти впродовж усього життя. Також 

акцентується на необхідності забезпечити узгодження 
освітньо-кваліфікаційних характеристик і навчальних 
програм із професійними кваліфікаційними вимогами 
та відповідно модернізувати навчальні плани, програ-
ми і підручники [11]; винесено на загальне обговорення 
проект  Стратегії розвитку Національної системи квалі-
фікацій [16].

Отже, на сьогодні українські науковці достатньо 
глибоко обґрунтували теоретичні засади упровадження 
Національної рамки кваліфікацій в Україні та її терміно-
систему. Основними поняттями цього процесу є такі: 
національна система кваліфікацій, національна рамка 
кваліфікацій, рівень кваліфікацій, професійні стандарти, 
модель фахівця, компетентність, компетенція тощо. 
Вітчизняними вченими також напрацьовано розуміння 
понять: кваліфікація, професія, компетентність, компе-
тенція, та установлено взаємозв’язок між ними для 
створення Національної рамки кваліфікацій [7, 8, 12], 
який слугує інструментом класифікації кваліфікацій 
за сукупністю критеріїв для визначених рівнів до-
сяг нутої навченості [7]. Таким чином, наріжним 
каменем масштабної роботи з формалізації вимог 
до професійної підготовленості випускників вищих 
навчальних закладів має стати компетентнісний підхід 
до формування цілей програм вищої освіти, який дає 
змогу визначити бажані результати навчання у ВНЗ у 
вигляді послідовних дескрипторів Національної рамки 
кваліфікації: знання, уміння, комунікація, автономність 
і відповідальність. 

Інший важливий висновок полягає у тому, що по-
при значну активізацію законотворчого процесу впро-
вадження національної рамкової системи кваліфікацій, 
якісний прорив у національній системі вищої освіти 
можливий тільки за умови широкого залучення до 
нього роботодавців, роль яких не може обмежитися 
організацією проходження студентами практики чи 
гарантуванням першого робочого місця випускникам. 
Украй необхідно забезпечити безпосередню участь ро-
ботодавців у розробленні нових державних стандартів 
вищої освіти, а потім узгодити їх із новою структурою 
освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти та з Наці-
ональною рамкою кваліфікацій, Важливою складовою 
цих документів мають стати описи трансферабельних 
умінь, які співвідносяться із ключовими компетенціями і 
формування яких розглядається як найбільш бажаний 
результат вищої освіти з погляду роботодавців. Проте 
цей аспект руху до нових стандартів освіти залишився 
недослідженим.

Постановка проблеми та її актуальність. Незва-
жаючи на значний інтерес українських науковців до за-
провадження принципів загальноєвропейського освіт-

Рис. 1. Теоретичний підхід до формування трансферабельних умінь у процесі фахової підготовки у ВНЗ
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нього простору у вітчизняній вищій школі, проблема 
створення національної рамкової системи кваліфікацій 
залишається недостатньо дослідженою, хоча введення 
такої системи, як свідчить європейський досвід, має 
забезпечити підвищення рівня якості професійної під-
готовки у вищій школі та сприяти працевлаштуванню 
випускників. Проаналізувавши стан дослідженості 
проблеми впровадження Національної рамки кваліфі-
кацій у вітчизняній науці та практиці, можемо зробити 
висновок, що існуючі розвідки залишили поза увагою 
аспект практичної взаємодії з роботодавцями, відсутні 
розробки теоретичних моделей до такої співпраці та 
практичні підходи до їх реалізації, що й визначає акту-
альність теми статті.

Мета статті. На основі практичного досвіду описа-
ти триетапну структурно-логічну схему співпраці з ро-
ботодавцями, яку можна застосовувати як модель для 
конкретизації змісту освіти в межах державного стан-
дарту вищої освіти для певного кваліфікаційного рівня.

Виклад основного матеріалу. Проведений ана-
ліз загальноєвропейських підходів до вищої освіти дає 
можливість установити, що ефективне здійснення про-
фесійної діяльності фахівця неможливе без оволодіння 
широким спектром трансферабельних умінь, які є не-
віддільною частиною більшості ключових компетенцій 
(компетенції у сфері рідної та іноземних мов; громадян-
ської та культурної компетенцій; міжособистісної, між-
культурної та соціальної компетенції). У цьому зв’язку 
пропонуємо графічне зображення теоретичного під-
ходу до формування трансферабельних умінь (рис. 1), 
який дає можливість експлікувати взаємозв’язок між 
зовнішніми (суспільне замовлення) та внутрішніми (на-
вчально-виховний процес у вищій школі) компонента-
ми навчальної системи у вищій школі.

Процес запровадження будь-якої педагогічної 
інновації до професійної підготовки фахівців у вищому 
навчальному закладі розділений у часі на окремі гру-
пи дій, які відображають послідовність її впровадження 
до фахової підготовки у ВНЗ на засадах системності. 
Для піднесення рівня ефективності формування 
комунікативних умінь майбутнього фахівця та вне-
сення змін до змісту вищої освіти на основі співпраці 
з роботодавцями пропонуємо розроблену нами 
структурно-логічну схему, яка складається із трьох 
етапів – підготовчого, проектування і впровадження.

Підготовчий етап. Завдання підготовчого етапу, 
графічне зображення кроків якого показано на рис. 
2, можна умовно поділити на дві групи. Для вико-
нання завдань першої групи слід спочатку науково 
обґрунтувати доцільність формування певної групи 
вмінь і провести маркетингові дослідження, на основі 
яких встановлюється статус і укладається перелік 

умінь, які є найважливішими з погляду всіх залучених 
до здійснення професійної кар’єри та процесу фахової 
підготовки сторін: роботодавців, викладачів і студентів. 

Аналіз вимог освітньо-кваліфікаційних характери-
стик випускників ВНЗ напрямку «Філологія (англійсько-
український переклад)» показав, що у ньому відсутній 
перелік основних компетенцій та ключових умінь, 
формування яких має забезпечити вища школа. 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика також не дає 
можливості чітко виділити окремі комунікативні вміння, 
необхідні майбутнім перекладачам для здійснення 
професійної діяльності.

Через це було проведено опитування викладачів 
університету, керівників різних організацій, установ 
і підприємств різних галузей, під керівництвом яких 
працюють перекладачі, та самих студентів. Виходя-
чи із особливостей фаху, до списку запропонованих 
в анкеті умінь не вносилося знання іноземної мови, 
оскільки без таких знань здійснення фахової діяльності 
перекладача цілком неможливе.

Для роботодавців, які платять заробітну плату не за 
високі оцінки у дипломі, а за конкретну виконану робо-
ту, природним є бажання отримати із стін ВНЗ фахівця, 
який у найкоротший термін (а ще краще одразу) змо-
же в повному обсязі виконувати професійні обов’язки, 
визначені посадовою інструкцією. У цьому сенсі вони, 
з одного боку, найкраще знають, яким саме має бути 
фахівець певної кваліфікації, а з іншого найбільш 
зацікавлені у тому, щоб навчальні заклади забезпечи-
ли якомога вищий рівень якості підготовки майбутньо-
го працівника до виконання професійних обов’язків. 

Як засвідчив аналіз опрацьованих відповідей, при 
наймі випускників роботодавців найбільше прива-
блюють цілеспрямованість та ентузіазм претендентів, 
їхні вміння спілкуватися усно, співпрацювати в 
колективі, користуватися комп’ютером і здійснювати 
інформаційний менеджмент, уміння спілкуватися 
письмово. Якщо не брати до уваги великого значен-
ня академічної успішності для викладачів та студентів 
(що легко пояснюється визначальним характером 
навчальної діяльності для цієї категорії опитуваних), то 
перелік перших п’яти значущих умінь збігається в усіх 
трьох групах. 

Важливими виявилися також уміння обслужити за-
мовника, особиста організованість, уміння одночасно 
виконувати багато завдань, розв’язувати проблеми та 
приймати рішення, а також високий рівень академічної 
успішності. Роботодавці та викладачі, на противагу сту-
дентам, значно вище оцінюють важливість особистої 
організованості. Водночас роботодавці та студенти 
вище, аніж викладачі, оцінюють важливість умінь одно-
часно виконувати багато завдань, розв’язувати про-

Рис. 2. Зміст діяльності на підготовчому етапі запровадження змін до змісту професійної підготовки
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блеми та приймати рішення. Можливо, це пов’язано із 
зосередженістю викладачів на співпраці зі студентами 
за окремим вибраним курсом та недостатнім «панорам-
ним» уявленням про комплексну діяльність студента в 
навчально-виховному процесі та повсякденному житті. 
Для роботодавця академічна успішність важлива, про-
те не вирішальна характеристика молодого фахівця. 
Для перекладача якість обслуговування замовника, 
вочевидь, пов’язана з уміннями усної (безпосередньої 
чи опосередкованої засобами зв’язку) та письмової 
міжмовної комунікації. 

До групи «менш важливих» потрапили вміння 
самостійно навчатися, відповідний досвід робо-
ти, вміння розробляти проекти та управляти ними, 
дослідницькі вміння (здатність аналітично та критично 
мислити, проводити дослідження). Уміння самостійно 
навчатися отримало найнижчий рейтинг у студентів 
та найвищий у викладачів. Бачимо, що викладачі та 
роботодавці значно вище оцінюють уміння самостійно 
навчатися, аніж студенти, на яких покладається 
відповідальність за результати власного навчання та 
вироблення здатності навчатися впродовж життя.

Як показують результати наступного анкетування 
(таб. 1), не всі роботодавці задоволені рівнем розвитку 
трансферабельних умінь у випускників вищої школи. 
Найбільше роботодавців задовольняють уміння ви-
пускників користуватися комп’ютером та уміння обслу-
говувати замовника. Задоволення вмінням молодих 
фахівців спілкуватися усно значно перевищує рівень 
задоволеності їхніми письмовими вміннями, що зумов-
лено значно вищими вимогами до організації письмо-
вого тексту, зокрема стосовно дотримання стильових, 
граматичних та правописних норм. Але з огляду на ве-
личезне значення усної комунікації у фаховому житті, 
навряд чи варто заспокоюватися досягнутим рівнем. 
Слід також надати особливу увагу письмовій комуніка-
ції, оскільки вона входить до переліку «дуже важливих» 
умінь.

Другий опитувальник пропонував перелік 45 
найпоширеніших комунікативних умінь, серед яких 
слід було вибрати 20 найважливіших для перекла-
дача. Крім цього, опитуваним пропонувалося допи-
сати, яке важливе з їхнього погляду вміння усного 
спілкування або роботи з письмовим текстом не було 
включено до запропонованого переліку. Комунікативні 
уміння було розподілено на декілька підгруп, які 
умовно можна назвати мовно-комунікативними 
(лінгвокомунікативними), міжособистісними (інтер-
актив ними), організаційно-стратегічними та комуніка-
ційно-технічними (медіальними).

До групи мовно-комунікативних (лінгвокомуніка-
тивних) належать уміння мовленнєвої комунікації, які 

відображають правильність володіння мовною кому-
нікативною нормою (граматичною, лексичною, фоне-
тичною та ін.) рідної та кількох іноземних мов; точність, 
логічність, виразність мовлення; дотримання визна-
них етикетних норм і правил ділового мовлення. Сюди 
зараховуємо вміння чітко і коротко викласти думки 
письмово, редакторські вміння, вміння скласти текст 
(зокрема документ будь-якого виду: від довідки до між-
народної угоди), уміння скласти доповідь, вміння корис-
туватися різними мовними стилями, ефективне усне 
спілкування, вміння висловлювати свої думки, вміння 
скласти текст публічного виступу. За результатами до-
слідження до цієї групи належить читання як комуніка-
тивне вміння, яке особливо важливе для перекладача, 
якому часто доводиться робити переклад, спираючись 
на писаний (друкований) текст.

Міжособистісні або інтерактивні вміння відобра-
жають психологічний аспект комунікації, здатність до 
міжособистісного (людського) спілкування. Здатність 
визначати тип особистості співрозмовника, об’єктивно 
його оцінити на основі зовнішніх даних дозволяє вияви-
ти гнучкість у підборі адекватної психологічної техніки, 
приводить до ефективної взаємодії співмовців. За-
вдяки застосуванню стратегічних і тактичних прийомів 
міжособистісного спілкування учасники комунікації 
обирають найдоцільніший стиль і ефективно вибудову-
ють партнерські відносини на основі спільних інтересів. 
Міжособистісними (інтерактивними) є вміння уважно 
й об’єктивно слухати, адекватно реагувати на заува-
ження, налагоджувати контакт, сприймати невербальні 
повідомлення, створювати власний позитивний імідж, 
надавати консультацію, переконувати інших, демон-
струвати ефективну соціальну поведінку і тактовність, 
бути чутливим і терплячим, надавати підтримку іншим, 
працювати зі складними проблемами, запобігати 
конфліктам і управляти ними в умовах мовного та 
культурного розмаїття, хвалити та заохочувати інших 
за добре виконану роботу. Дотримання етичних засад 
спілкування забезпечує ефективність використання 
міжособистісних комунікативних умінь.

Організаційно-стратегічні вміння виявляються у 
практичному застосуванні знань про способи забез-
печення належного зворотного зв’язку, ефективні 
стратегії у підтримці дискусії, організації інтерв’ю; 
про вимоги до підготовки, організації та проведення 
презентацій, переговорів, зборів, зустрічей; укладення 
угод тощо. 

Слід зауважити, що міжособистісні та організаційно-
стратегічні комунікативні вміння тісно кореспондуються 
з уміння співпрацювати у команді. 

Комунікаційно-технічний аспект охоплює вміння 
використовувати різні мультимедійні засоби та засо-
би масової інформації, щоб творчо представити ідеї; 
вміння скористатися новітніми технологіями для ство-
рення та передачі власних текстів; уміння використо-
вувати сучасні технології для отримання необхідної 
інформації з мас-медіа.

Таким чином, за результатами аналізу освітньо-
кваліфікаційної характеристики та освітньо-
професійної програми підготовки перекладача у ВНЗ 
і даних, отриманих після опитування роботодавців, 
укладено список з 15 найважливіших для перекладача 
комунікативних умінь (таб. 2).

Для виконання завдань другої групи проаналізовано 
наявні у суспільстві ресурси, які можуть позитивно впли-
вати на процес формування комунікативних умінь у су-
часних умовах, але з якихось причин ще не достатньо 
затребувані. Це, зокрема, медіаосвіта. Отже, результа-
тами виконання завдань підготовчого етапу є: список 
найактуальніших для працевлаштування випускника 
ВНЗ комунікативних умінь і вибір мас-медіа як недо-
статньо задіяного освітнього ресурсу суспільства, ви-
користання якого забезпечують медіаосвітні технології.

На етапі проектування отримані результати викори-
стовувалися для конкретизації змісту освіти в межах дер-
жавного освітнього стандарту вищої школи для певного 
освітньо-кваліфікаційного рівня й узгоджено з системою 

Таблиця 1
Задоволеність роботодавців наявним рівнем умінь 

випускників ВНЗ (по низхідній)

Назва уміння Рейтинг

Уміння користуватися комп’ютером 1

Уміння обслужити замовника 2

Уміння спілкуватися усно 3

Уміння співпрацювати в колективі 4

Уміння проводити презентації 5

Уміння спілкуватися письмово 6

Особиста організованість 7

Уміння виконувати багато 
завдань одночасно

8

Уміння розв’язувати проблеми та 
приймати рішення 

9



129

Р
О

З
Д

ІЛ
  
4
. 
  
 В

И
Щ

А
 О

С
В

ІТ
А

 Т
А

 Р
И

Н
О

К
 П

Р
А

Ц
І

організації навчально-виховного процесу 
у вищому навчальному закладі. Основна 
увага зосереджувалася на необхідності 
пов’язати формування комунікативних 
умінь з іншими елементами структурно-
логічної схеми: зі ступеневим підходом до 
підготовки фахівця у вищій школі та кре-
дитно-модульною моделлю організації на-
вчально-виховного процесу. Розроблено 
нові змістові модулі та скориговано про-
грами окремих навчальних курсів з метою 
залучення медіаосвітніх технологій на-
вчання. Схематично кроки цього процесу 
зображено на рис. 3.

Етап упровадження, який завершує 
структурно-логічну схему запроваджен-
ня змін до фахової підготовки майбутніх 
фахівців, схематично зображений на 
рис. 4. Він відображає період проведення 
формувального експерименту. 

На етапі впровадження апробова-
но напрацьовані методичні матеріали, 
здійснено моніторинг навчально-виховної 
діяльності, залучено позааудиторні 
можливості (дискусії за «круглим сто-
лом», засідання науково-методичного 
семінару викладачів кафедри і на-
укового товариства студентів, заняття 
медіагуртка). 

При системному підході кожне за-
няття розглядається як підстава для ре-
ального надання конкретно визначеної в 
рамках системи частини змісту навчання, 
засіб фактичної комунікації в навчально-
виховному процесі. За результатами його 
проведення, при потребі, вносяться зміни 
та доповнення. Обов’язкові елементи 
впровадження навчальної програми – 
систематичне оцінювання навчальних 
досягнень студентів, моніторинг, ефек-
тивний зворотний зв’язок. За результа-
тами його проведення, при потребі. вно-
сяться зміни та доповнення. 

Таблиця 2
Список найважливіших комунікативних умінь перекладача  (по низхідній)

Назва комунікативного вміння №

Ефективно, чітко та ясно висловлювати власні думки при усному спілкуванні наодинці та в групі рідною 
або іноземною мовою 

1

Уважно і об’єктивно слухати 2

Бути медіатором у міжкультурному спілкуванні 3

Забезпечити належний зворотний зв’язок 4

Чітко і коротко викласти думки письмово, дотримуватися орфографічних, пунктуаційних та граматичних 
норм

5

Редагувати та коректувати письмові матеріали 6

Легко розуміти зміст текстів з різних галузей знань та людської діяльності 7

Підготувати та внести зміни до письмових матеріалів 8

Передавати складні поняття за допомогою слів, описів, пояснень, заміщень та інших засобів 9

Вміло наводити аргументи та обґрунтовувати точку зору 10

Наводити докази для досягнення мети 11

Володіти комп’ютерними технологіями для оформлення тексту 12

Володіти технікою особистого спілкування та телефоном/скайпом 13

Використовувати мультимедійні засоби для творчого представлення ідеї, проведення презентації 14

Використовувати всі види технології для запису 15

Рис. 3. Зміст діяльності на етапі проектування

Рис. 4.  Зміст діяльності на етапі впровадження системи 
формування комунікативних умінь до професійної підготовки 

у вищій школі



130

Р
О

З
Д

ІЛ
  
4
. 
  
 В

И
Щ

А
 О

С
В

ІТ
А

 Т
А

 Р
И

Н
О

К
 П

Р
А

Ц
І

Висновки. В Україні існує глибоке розуміння 
необхідності упровадження Національної рамки 
кваліфікацій, в результаті якого буде досягнуто якісно 
нового рівня формалізації вимог до професійної 
підготовленості випускників ВНЗ, завдяки тому, що 
зміст вищої освіти і бажані результати навчання у ВНЗ 
будуть сформовані на основі компетентнісного підходу. 

При компетентнісному підході запланований рівень 
досягнень випускника – це інтегральна характеристи-
ка, яка охоплює комплекс набутих ним на основі адек-
ватних знань професійних умінь, розумінь, цінностей та 
особистих якостей, які забезпечують ефективне вико-
нання професійних завдань і є результатом навчання – 
компетентностями. 

Застосування компетентнісного підходу дає змогу 
визначити необхідний і достатній для якісної підготовки 
фахівця певної кваліфікації рівень окремих компетенцій 
та створити необхідні для їх формування умови. 

Досягнуто значного прогресу у створенні 
законотворчої бази введення Національної рамкової 
системи кваліфікацій в Україні. Проте забезпечення 
якісно нового рівня підготовки фахівців неможливе 
без залучення роботодавців до розроблення нових 
державних стандартів вищої освіти, однак на сьогодні 
бракує розробок теоретичних моделей такої співпраці 
та практичних підходів до їх реалізації. 

У зв’язку з цим пропонуємо використати теоре-
тичний підхід до формування трансферабельних 
умінь (ключових компетенцій), який дає можливість 
експлікувати взаємозв’язок між зовнішніми (суспільне 
замовлення) та внутрішніми (навчально-виховний про-
цес у вищій школі) компонентами навчальної системи 
у вищій школі. 

Описана у статті триетапна структурно-логічна 
схема співпраці з роботодавцями можне застосовува-
тися як модель для конкретизації змісту освіти в ме-
жах державного стандарту вищої освіти для певного 
кваліфікаційного рівня.
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Проаналізована криза занятості молоді як глобальна проблема. Розглянуті тенденції серед молоді на ринку 
праці. Виявлені характерні особливості та нові виклики для молоді в суспільстві. Розглянуті соціальні та економічні 
особливості, різні точки зору, їх масштаби і характер залежно від країни і регіону. З’ясовані нові проблеми, пов’язані 
з переходом молоді на пристойну роботу. Наведено критичну оцінку змінам, спрямованим на практичні заходи, 
використані в країнах з різними рівнями розвитку.  

Ключові слова: криза, занятість, безробіття, молодь, усвідомлення, суспільство, фінансова система, ринок цін, 
трансформаційні процеси, державне регулювання, працевлаштування, роботодавці, економічні та політичні системи.

РИНОК ПРАЦІ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
В КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ЦІННІСНОГО РОЗКОЛУ 

В УКРАЇНІ

УДК: 140       НЕВМЕРЖИЦЬКА Наталія Михайлівна,  
 науковий співробітник відділу соціальних проблем вищої освіти 
 та виховання студентської молоді, 
 Інститут вищої освіти НАПН України

Постановка проблеми та її актуальність. Як одна 
з основних соціально-економічних проблем, котрі вини-
кають у процесі функціонування й розвитку ринкової 
економічної системи, безробіття безпосередньо 
впливає на економічний та соціально-психологічний 
стан людини. Відсутність роботи для більшості людей 
означає не лише втрату головного джерела доходів, а й 
супроводжується значними соціально-психологічними 
травмами та втратами, адже робота дає людині надію 
на матеріальне й соціальне благополуччя. Дітям, якщо 
людина сімейна, вона забезпечує більш сприятливі 
стартові умови життя. Разом із тим трудова діяльність 
людини дозволяє жити не злиденно, долати гендерні та 
інші соціальні бар’єри. Праця – це своєрідна перепустка 
до свободи і кращого життя особи. Позбавити людей 
роботи – це означає викреслити їх із суспільства.

Законодавством України про зайнятість населення 
передбачено низку державних гарантій для працездат-
них громадян працездатного віку у вигляді права на 
вибір професії та виду діяльності. Для працездатних 
громадян працездатного віку, які не можуть на рівних 
конкурувати на ринку праці й потребують соціального 
захисту, передбачені додаткові державні гарантії щодо 
працевлаштування [12, с. 6–16].

Працевлаштування – це державна система 
організаційно-правових заходів, дій, процедур тощо, 
здійснюваних згідно з чинним законодавством струк-
турами державної служби зайнятості та окремими 
громадянами з метою пошуку гідної роботи і подаль-
шого влаштування на роботу. З цією метою громадяни 
України з власної ініціативи або за безплатним сприян-
ням базових центрів зайнятості мають право звертати-
ся до підприємств, установ, організацій, індивідуальних 
фермерських господарств з метою подальшого пра-
цевлаштування.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі.  
Проблематика працевлаштування та зайнятості молоді 
давно є предметом дослідження учених (економістів, 
демографів, психологів, соціологів, філософів), 
перебуває у фокусі уваги журналістів, представників 
державних установ. Водночас суспільно-економічні 
трансформації часів незалежності України, швидкість 
світових глобалізаційних тенденцій загострюють 
ситуацію на ринках праці всіх рівнів та сегментів, 
спонукають до динамічного аналізу ситуації та 
пошуків оптимальних рішень. Досліджуються такими 
науковцями як: Буда Т. [2], Бурлака В. [3], Василен-
ко Н. [5], Васильченко В. [6], Вальтова Д. [5], Дани-
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ:  СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
В результате анализа научных работ, связанных с процессом внедрения национальной рамочной системы квали-

фикаций в Украине, и течения законотворческого процесса его внедрения установлено, что уровень разработанности 
аспекта практического взаимодействия ученых с работодателями для создания новых государственных стандартов 
высшего образования является недостаточным. На основании практического опыта описана трехэтапная структур-
но-логическая схема сотрудничества с работодателями, которая может применяться как модель для конкретизации 
содержания образования в пределах государственного стандарта высшего образования для определенного квали-
фикационного уровня.
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WITH EMPLOYERS: STRUCTURAL-LOGICAL FRAMEWORK
The analysis of academic papers had revealed that the process of national qualification framework implementation as 

well as the lawdrafting process in support of national qualification framework had revealed that practical interaction between 
scientists’ employers in creating new state standards for higher education is insufficiently elaborated. 

Drawing from practical experience, a three-step structural-logical framework for cooperation with employers to be applied 
as a model for specification of education content within the state standards of higher education for a concrete qualification level 
is proposed.
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лишин Б. [8], Іляницька О. [14], Краузе О. [18], 
Руденко Н. [24] та ін. 

Мета статті. Проаналізувати проблеми та 
можливості поліпшення взаємодії ВНЗ і ринку праці 
України щодо працевлаштування молодих спеціалістів.

Виклад основного матеріалу. На думку аме-
риканського вченого-економіста П. Самуельсона, 
втрата роботи – це психічна травма для людини, яка 
поступається рівнем викликаного нею стресу лише 
смерті близького родича або позбавлення волі. У 
найяскравіших проявах безробіття в масштабах 
суспільства супроводжується:

● відставанням фактично виробленого обсягу 
валового внутрішнього продукту від потенційно мож-
ливого. Адже коли в економічній системі не створю-
ються робочі місця для всіх, хто хоче і може працю-
вати, то потенційне виробництво товарів втрачається 
суспільством безповоротно;

● необхідністю економічного утримання певної 
кількості безробітних осіб, які не вносять свою частку у 
створення валового внутрішнього продукту;

● зростанням демоекономічного навантажен-
ня на зайняту робочу силу, причому за рахунок на-
селення працездатного віку, чиї потреби перевищу-
ють аналогічні потреби дітей або осіб похилого віку 
(рівень демоекономічного навантаження вимірюється 
співвідношенням нетрудоактивних або непрацездат-
них осіб до відповідно трудоактивних або працездатних 
контингентів населення);

● суттєвим посиленням соціальної напруги, 
зумовленої існуванням в суспільстві маргінальних груп 
населення, основну частину яких поповнюють насам-
перед безробітні.

Зростання масштабів безробіття в економічно роз-
винених країнах світу, гострота соціальних конфліктів, 
що мали місце в ХХ ст. і які так чи інакше були пов’язані 
з безробіттям, посилення боротьби трудящих за свої 
права спонукають до усвідомлення необхідності сис-
темного підходу до регулювання зайнятості населення 
й рівня безробіття.

Розглядаючи вплив безробіття на соціально-еконо-
мічний стан суспільства, слід зазначити, що наявність 
серед економічно-активного населення певного про-
шарку безробітних – це неминучий, обов’язковий еле-
мент системи ринкового господарювання, орієнтованої 
на динамічний, ефективний розвиток економіки. Без-
робіття вважається, з одного боку, важливим стимуля-
тором трудової активності працездатного населення, а 
з другого – великим суспільним лихом, соціально-еко-
номічні втрати від якого настільки значні, що в усьому 
світі докладається багато зусиль до їх мінімізації шля-
хом використання економічних, адміністративно-орга-
нізаційних і правових важелів.

Розуміння об’єктивного характеру існування та багато-
аспектності проблем безробіття, його значних негативних 
соціально-економічних наслідків, особливо для суспіль-
ства, яке стало на шлях переходу від адміністративно-ко-
мандної до ринкової економічної системи, сприяло тому, 
що одним із перших законодавчих актів, які були прийняті 
Верховною Радою України, був Закон «Про зайнятість на-
селення» [15]. Він набрав чинності в березні 1991 р. і з пев-
ними змінами та доповненнями чинний і досі. 

Для студентської молоді, яка закінчує навчаль-
ні заклади та планує свій шлях життя,  знайти роботу 
за фахом дуже важко. Питань постає багато, а як їх 
розв’язати – молодь не знає. Допомогти їм покликані 
фахівці, однак вони самі в скрутному становищі.

Криза занятості молоді та її масштаби змусила Ад-
міністративну раду Міжнародного бюро праці [19] на 
сесії у березні 2011 року включити саме це питання до 
порядку денного на 101-й сесії Міжнародної конферен-
ції праці для загального дискурсу. Прийнята на Кон-
ференції у 2005 році Резолюція про зайнятість молоді 
повністю зберігає свою актуальність, але варто вжити 
термінових заходів. У країнах, яких суттєво зачепила 
фінансова криза, безробіття серед молоді набуло за-
грозливих масштабів. Наявність чотирьох безробітних 
серед десяти молодих людей демонструє соціальну та 
економічну катастрофу. 

Глобальна фінансова криза ще більш поглибила іс-
нуючу «кризу до кризи». У всьому світі молоді жінки та 

чоловіки зіштовхуються з реальними та зростаючими 
труднощами, пов’язаними з пошуком достойного робо-
чого місця. За попередні два десятиліття рівень безро-
біття серед молоді в середньому залишався у три рази 
вищий за рівень безробіття серед дорослих, а в деяких 
регіонах цей  рівень в сучасному часі вже у п’ять разів 
вищий, ніж рівень безробіття дорослого населення. 

У 2011 році в усьому світі зафіксовано підвищен-
ня рівня політичного та соціального протесту на чолі з 
молоддю, у рамках якого молоді люди виступали з ви-
могою «Робочі місця, свобода та соціальна справедли-
вість». Скарги молоді на високому рівні безробіття та 
авторитарного правління в Тунісі стали тією іскрою, з 
котрої спалахнуло полум’я «арабської весни» у 2011 
році. Молодь відігравала головну роль у масових висту-
пах на площі Тахрир у Каїрі, котрі призвели до падіння 
режиму в Єгипті. Відсутність можливості для виробни-
чої зайнятості поряд з прагненням політичної свободи, 
соціальної справедливості та кращого економічного 
майбутнього стали важливими факторами, які піджив-
лювали ці протести. 

Дух молодіжного протесту з’явився у багатьох про-
мислово розвинених країнах, котрі найбільше постраж-
дали від економічної кризи (Іспанія, Греція, Ізраїль, Чилі). 
За аналогічним сценарієм масові студентські протести 
відбувалися у Сполученому Королівстві – зокрема 
проти збільшення сплати за навчання в університетах, 
тому що влада скоротила фінансування системи вищої 
освіти. Загалом восени 2011 року організованими  мо-
лоддю протестами були охоплені більше 1000 міст у 82 
країнах світу. Помилково було б характеризувати всі ці 
рухи як реакцію молоді у всьому світі через відсутність 
можливостей у сфері занятості, тому що мають місце 
певні відмінності в конкретних національних умовах, 
котрі викликають подібні протести. 

Якщо не розглядати статистичні показники ринку 
праці ситуація має загрозливий характер, що ставить під 
удар важливу основу для економічної та соціальної моде-
лі. Економічна та соціальна політика в усьому світі все ще 
спирається на віру в можливість забезпечення постійно-
го економічного прогресу. Практично у всіх країнах ціллю 
високих темпів є досягнення економічного зростання та 
підвищення рівня життя всього населення. 

У рамках цієї парадигми кожне покоління було го-
тове економити кошти, інвестувати їх, жертвувати на 
загальне благо, забезпечити  вищий рівень життя та 
кращі економічні перспектив для наступного покоління. 
Цілі цього проекту, в національному масштабі – при-
родне прагнення більшості батьків найкраще забезпе-
чити майбутнє своїм дітям – у більшості країн у цілому 
задовольнялись. Не зважаючи на спади, які відмічали-
ся протягом попередніх семи десятиліть, такий підхід 
виправдав себе:

● Кожна п’ята людина на Землі – молодь від 15 до 
24 років. 

● Взагалі у світі нараховується більше 1,2 млрд 
молоді. 

● Більшість молодих людей, близько 90%, прожи-
вають у розвинутих країнах, причому 60% – в Азії та 
17% – в Африці. 

● У наш час чисельність молоді розвинутих краї-
нах сягає 1 млрд осіб, це набагато більше, ніж раніше. 

Регіональний розподіл чисельності молоді у 
2012 році складав: 

● розвинені країни та Європейський Союз – 10%;
● Центральна та Південно-Східна Європа (без 

ЄС) і СНД – 5%;
● Східна Азія – 19%;
● Південно-Східна Азія та Тихий океан – 9%;
● Південна Азія – 27%;
● Латинська Америка і Карибський басейн – 9%;
● Ближній Схід – 4%;
● Північна Африка – 3%;
● країни Африки до півдня від Сахари – 14%. 
У всіх регіонах (але не у всіх країнах) частка молоді 

в загальній чисельності населення зменшується. Це по-
казник того, що на регіональному рівні світ доходить до 
завершальної стадії демографічного перехідного пері-
оду, котру називають «старінням населення» [3, c. 6–9].

Демографічний перехідний період  включає три 
етапи:
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ня попиту і пропозиції робочої сили з боку держави й 
механізмів соціального захисту звільнених працівників. 
Проблемам державного регулювання і, зокрема, ринку 
праці приділяється значна увага, в тому числі: аналізу 
сутності, формам (активним, пасивним), функціям 
державного регулювання з точки зору практики до 
вирішення цих питань. З огляду на це, основними за-
вданнями державного регулювання ринку праці є:

● розробка та реалізація економічної політики, 
спрямованої на розвиток нових і збереження наявних, 
ефективних місць; 

● сприяння реалізації права на працю та одержан-
ня трудового доходу;

● подальше подолання дисбалансу між попитом і 
пропозицією робочої сили тощо [4]. 

За даними Держкомстату України [27], у 2010 році 
чисельність зайнятого населення, порівняно з відповід-
ним періодом 2009 року, збільшилась на 74,5 тис. осіб 
та становила 20,3 млн осіб. Рівень зайнятості населен-
ня в середньому по Україні зріс з 65,6% до 66,25%. Рі-
вень безробіття згідно з даними Держкомстату України 
протягом 2008–2009 рр. зріс на 2,5%. Проте у першо-
му півріччі 2011 року чисельність безробітних зменши-
лась на 58,6 тис. осіб порівняно з відповідним періодом 
2010 року. Рівень безробіття населення, визначений 
за методологією Міжнародної  організації праці (МОП), 
знизився з 8,8% до 8,5% економічно активного насе-
лення. У 2012 році за методологією МОП налічувалось 
1842,5 тис. безробітних працездатного віку (за 2011 рік 
– 1731,7 тис., за 2010 рік – 1784,2 тис. безробітних). 
Рівень безробіття в країні за методологією МОП стано-
вив за 1 квартал 2012 року – 9,1%, за 2011 рік – 8,6% 
населення працездатного віку (2010 – 8,8%) [5]. 

У 2011 році 56 тис. випускники ВНЗ та 36 тис. ви-
пускників профтехучилищ не змогли знайти роботу. 
Загалом на сьогодні 20% молоді в Україні безробітні. 
Причини «молодого безробіття», на думку Н. Зінкевич 
[8, с. 88], криються в тому, що:

● по-перше, працедавці висувають надто високі 
вимоги до кандидатів на вакантні місця. Хочуть, щоб 
працівник був одночасно і дипломований, і з досвідом 
роботи та молодим;

● по-друге, керівники компаній в одностайно скар-
жаться на низьку якість освіти. Як правило, ризикнув-
ши взяти випускника, вони усвідомлюють, що ще зо 
два роки доведеться витрачати на його навчання. Ро-
ботодавець нині потребує компетентного, професійно, 
мобільного, вмотивованого, адаптивного, реалістично 
налаштованого працівника, а завдання держави – 
створити умови для його професійного становлення та 
зростання. 

Про це йдеться у виступі заступника голови 
Федерації роботодавців України О. Мірошніченка [23, 
с. 21]: «розвиток та збереження трудового потенціалу 
– надзвичайно складне і комплексне завдання. Хочу 
сконцентруватися на трьох головних аспектах розвитку 
трудового потенціалу:

1. Підвищення якості професійно технічної та 
вищої освіти, підвищення привабливості робітничих та 
інженерних спеціальностей.

2. Необхідність підвищення якості навчання в на-
вчальних закладах за рахунок: 

● якісного оновлення кваліфікацій відповідно до 
сучасних вимог і потреб ринку праці;

● розробки і введення професійних стандартів, 
заснованих на компетенції.  

3. Забезпечення повної продуктивної зайнятості».
Суттєве зростання чисельності зайнятого насе-

лення може відбутися завдяки політиці забезпечення 
соціальної адаптації дорослого населення, в тому числі 
за рахунок інструментів ринку праці. Недостатня увага 
до проблеми соціальної адаптації дорослого населення, 
підвищення пенсійного віку внаслідок пенсійної рефор-
ми можуть призвести до таких негативних наслідків, як 
збільшення безробітних у віковій категорії «45+», поси-
лення навантаження на фонд оплати праці, стагнація 
ринку праці через нестачу робочих місць тощо.

Цю проблему неможливо розглядати у відриві від 
політики створення робочих місць і надання першо-
го робочого місця молоді. Треба уникнути конфлікту 
поколінь у боротьбі за робочі місця. Окреме місце в 

● Перший – більш низький рівень смертності се-
ред дітей – як наслідок збільшення частки молоді серед 
населення. 

● Другий – зниження народжуваності – призво-
дить до зниження частки молодих людей та збільшення 
частки дорослого, працездатного віку. 

● Третій – зниження смертності та народжуваності – 
призводить до збільшення кількості людей похилого 
віку, до старіння населення.

Різке збільшення молоді в чисельності населення 
працездатного віку на другому перехідному періоді 
має тимчасовий характер, тривалість котрого складає 
близько 50 років.  Цей період є досить тривалим, тому 
має значні наслідки для багатьох країн. Охарактеризо-
ваний як «демографічний дисидент», цей етап може 
відкрити перспективи швидкого економічного зростан-
ня та розвитку. 

На третьому етапі швидке старіння населення може 
призвести до певних проблем реалізацій державної 
політики. Необхідно здійснити глибокі перебудови у 
різних сферах, щоб подолати зниження продуктив-
них сил та підвищення витрат на медичну допомогу і 
підтримку людей похилого віку. 

У промислово розвинених країнах, які найбільше 
зачепила фінансова криза, перспективи працевлашту-
вання сучасного покоління молоді набагато сумніші, ніж 
перспективи попередніх поколінь. У наш час не тільки 
важко знайти роботу, чимало молодих змушені страж-
дати від скорочення на ринку працевлаштування, що 
викликано безробіттям, стагнацією ринку праці. Більше 
того, перспективи на майбутнє серед тих, хто знайшов 
роботу, є значно гіршими ніж у попередніх поколінь. Їм 
важче отримати якісну роботу та збільшення доходів на 
ринку праці після подолання кризи.

Перспективи одержання гідної пенсії та адекват-
ного соціального захисту також знижуються у зв’язку 
з нинішнім станом державних фінансів. Слід врахову-
вати потенційне збільшення податкового тягаря, котре 
необхідне для виплати затрат, пов’язаних її виходом з 
кризи, покриттям затрат на пакети фінансових стимулів 
та на стримування кризи державного боргу. Доступ 
до безкоштовної чи субсидованої освіти і підготовки, 
скоріше за все, буде звужуватися у зв’язку зі скорочен-
ням державних видатків. 

Нинішня криза зайнятості молоді підриває віру в пер-
спективи наступних поколінь і можливо є провісником 
початку економічної стагнації. Загострення кризи 
зайнятості молоді не тільки створює проблеми з точки 
зору відносин між поколіннями, а й є причиною різкого 
розшарування і збільшення нерівності серед сучасної 
молоді. Нерівність між молоддю з точки зору доступу 
до достойної праці, а також нерівність між молоддю та 
людьми похилого віку є джерелом занепокоєнням. 

Криза занятості молоді може лише заглибити цю 
нерівність. З часом вона загострить проблему зро-
стання нерівності прибутків, з якою вже стикається 
більшість країн, котрі процвітали до початку фінансової 
кризи. Таким чином, має місце загроза подальшо-
го загострення нерівності у суспільстві, адже криза 
зайнятості молоді набула хронічного характеру. 

Миритися з продовженням та поглибленням 
сучасної кризи в сфері зайнятості молоді  не можна, 
оскільки це призводить до соціальної і політичної на-
пруги, яка спроможна негативно вплинути на всю 
соціальну структуру та економічну систему. 

У кожній країні існують свої пріоритети зайнятості 
молоді. Присвоєння статусу національного пріоритету 
проблемі зайнятості молоді передбачає, що політичні 
програми – такі як національні основи і плани розвитку 
– застосовуватимуть економічні засоби, спрямовані на 
забезпечення зайнятості молоді і досягнення конкрет-
них цілей. Цей статус національного пріоритету пови-
нен набути чітко сформованого характеру за рахунок 
реальних цілей та очікуваних результатів. Для того 
щоб цей пріоритет був втілений у конкретну дію, на це 
повинні бути виділені певні ресурси, котрі забезпечать 
виконання поставлених завдань. 

Трансформаційні процеси в економічній системі 
та складний кризовий період в Україні сприяли заго-
стренню низки проблем, зокрема проблеми зайнятості, 
напруги на ринку праці, недосконалості регулюван-
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Водночас неузгодженість ринку освітніх послуг і 
ринку праці призводить до того, що підготовлені фахів-
ці залишаються незатребуваними. Виникає феномен 
«надлишкової освіти»,  коли працівники з високою фор-
мальною підготовкою виконують малокваліфіковані ро-
боти,  що свідчить або про низьку якість освіти, або про 
нераціональне використання праці. Проте незатребувані 
на вітчизняному ринку праці фахівці заповнюють вакан-
сії,  пропоновані іноземними державами. Як наслідок, 
Україна стає постачальником людських ресурсів. 

Одним із глобальних викликів,  що постали сьогод-
ні перед Україною, є становлення економіки, в основу 
розвитку якої поставлена людина. Конвенція МОП про 
повні цілі та норми соціальної політики № 117 про-
голошує, що будь-яка політика повинна перш за все 
спрямовуватися на досягнення добробуту й розвитку 
населення (ст. 1). Підвищення життєвого рівня роз-
глядається як основна мета планування економічного 
розвитку (ст. 2), стрижневим елементом якого є забез-
печення повної і продуктивної зайнятості. Орієнтація на 
традиційні трудомісткі індустріальні галузі, характерна 
для України, стоїть на заваді забезпечення стабільного 
зростання економіки. 

Суттєве відставання наукової й освітньої бази кра-
їни від науки й освіти країн, що знаходяться на етапі 
п’ятого або навіть шостого технологічних укладів, уне-
можливлює швидке просування у виробництві техноло-
гій та інновацій, спроможних конкурувати на світовому 
ринку й привести до швидкої зміни устрою економіки. 
Фактичний внесок технологічних нововведень в еко-
номічне зростання в Україні коливається у діапазоні 
5–10%, тоді як розвинені країни до 85–90% приросту 
ВВП забезпечують шляхом виробництва й експорту ви-
сокотехнологічної продукції, а питома вага інноваційно-
активних підприємств становить 60–70%. 

В Україні (яка посідає одне з чільних місць у світі 
за кількістю науковців) цей показник складає близько 
12%. Внутрішньому ринку властивий незначний попит 
на інноваційні розробки, а в світовому обсязі торгівлі 
високотехнологічною,  наукоємною продукцією частка 
України складає лише 0,1%. Водночас підвищення рів-
ня знань та формування робочої сили, яка адаптивно 
реагує на виклики високотехнологічної економіки, є го-
ловною запорукою продуктивності праці та зростання 
рівня зайнятості. Збільшення частки технологій підви-
щує вимоги до якості трудового потенціалу та навичок 
працівників,  вимагає інвестицій у підвищення квалі-
фікації і перекваліфікацію робітників, у модернізацію 
системи професійної підготовки, в розвиток системи 
навчання протягом життя (life-long learning). 

У свою чергу,  зростання людського капіталу, під-
вищення рівня професійних навичок і компетенцій 
працівників висувають нові вимоги до продуктивності 
робочих місць, тим самим до якості перспективного 
планування напрямів і пріоритетів економічного роз-
витку в нерозривному зв’язку з потребами ринку пра-
ці й соціально-демографічними показниками. Перехід 
України до моделі розвитку,  в якій основним джере-
лом економічного зростання є розвиток людського ка-
піталу, потребує кардинального перегляду методів та 
механізмів регулювання ринку праці для забезпечення 
перерозподілу зайнятості за видами діяльності та сек-
торами економіки [23, с. 21]. 

Вагоме значення мають не лише рівень і якість 
підготовки фахівців, а й їх відповідність потребам 
ринку праці, тобто збалансованість попиту та пропо-
зиції кадрів.  Перша тенденція – невідповідність рівня 
зростання ВВП обсягу збільшення робочих місць, вна-
слідок чого значна кількість країн не може розв’язати 
накопичені проблеми у сфері зайнятості: високе без-
робіття,  неповна зайнятість, недовикористання про-
фесійних навичок, зокрема молоді, хронічна гендерна 
та вікова нерівність тощо. Друга тенденція – зростаюча 
потреба в залученні нових осіб до ринку праці (у тому 
числі, в контексті збереження зайнятості, забезпечен-
ня ефективного переходу від безробіття до роботи), та 
зменшення таким чином кількості осіб і сімей, які зна-
ходяться на «утриманні» держави або муніципалітетів. 
Відмінністю соціально-економічної стратегії розвитку 
стає усвідомлення того, що інвестиції в людський ка-
пітал є найбільш ефективними. Прискорення темпів 

цьому процесі має знайти відновлення таких інститутів, 
як наставництво, виробнича практика та дуальна си-
стема підготовки фахівців і робітників. 

Істотною проблемою є застарілість кваліфікацій, їх 
невідповідність сучасним вимогам роботодавця і ринку 
праці, відсутність базових сучасних понять та інститу-
тів, що характеризують розвинуту систему кваліфіка-
ції в країні. Необхідно прискорити роботу із запрова-
дження НРК – активізувати роботу Міжвідомчої групи, 
розробити план інституційного супроводу НРК, почати 
створювати галузеві ради із розробки професійних 
стандартів. 

Найбільшою популярністю у роботодавців користу-
ються випускники ВНЗ: політехнічних – 97,8%, еконо-
мічних – 93,0%, технологічних – 92,7%, транспортних – 
92,6% та будівельно-художніх – 91,0%; найменшою: 
університетів педагогічних – 80,4%, машино-приладо-
будівних – 86,3%. За галузями знань цей розподіл ви-
глядає так: медицина і державне управління – 98,2%, 
культура і мистецтво – 74,6% . 

Тому найважливіше, за словами В. Надраги, змі-
нити систему державного замовлення. Кошти треба 
вкладати у ті професії, які потрібні економіці країни. 
Окреме питання – навчальні програми ВНЗ. Їх слід тер-
міново переглянути, щоб зробити випускників більш 
конкурентоспроможними: «Навчати потрібно не лише 
в аудиторіях, а й на виробництві, тоді ми матимемо 
справжнього спеціаліста». Важливість реалізації цих 
та інших завдань у сфері зайнятості молоді потребує 
об’єднання зусиль зацікавлених центральних і місцевих 
органів виконавчої влади, організацій роботодавців та 
їх об’єднань, профспілок [21]. 

Крім того, необхідно допомогти випускникам отри-
мати гарантоване перше робоче місце. За даними ста-
тистики, майже кожен четвертий громадянин України 
не має достатніх умов для забезпечення потреб, необ-
хідних для фізіологічного виживання. Ці та інші обста-
вини спричинили масовий виїзд українців закордон у 
пошуках роботи та кращої долі. 

На сьогодні, на жаль, наша держава відома у сві-
ті як джерело постачання дешевої робочої сили. Але 
трудову міграцію українців скоріше можна назвати 
вимушеною, що є характерним для перехідного типу 
економіки. Звичайно, щоб подолати негативні наслідки 
трудової міграції, держава повинна приділити особли-
ву увагу регулюванню зайнятості та соціальному за-
хисту економічного населення.  Все це можливо тільки 
за умов політичної та економічної стабільності в нашій 
державі, зокрема, створення сприятливого інвести-
ційного клімату дозволить суб’єктам господарювання, 
користуючись дешевим кредитом та пільговим оподат-
куванням, запровадити та зберегти ефективні робочі 
місця, організувати професійну підготовку, профорієн-
тацію кадрів, стимулювати якісні зміни трудового по-
тенціалу. За належної ринкової мотивації це дозволить 
не лише підтримувати та розвивати життєво необхідні 
гарантії зайнятості, а й знижувати рівень безробіття. 
Отже, політика зайнятості населення має бути спрямо-
вана на створення умов для повноцінного застосуван-
ня кожною працездатною особою своєї робочої сили, 
ефективного використання трудового потенціалу сус-
пільства, визначення глибинних тенденцій у сфері за-
йнятості населення [22, с. 84]. 

Україна традиційно відзначається високим рівнем 
освіти громадян, підготовки кадрів, незважаючи на 
те, що середній вік працівників сфери матеріально-
го виробництва в Україні становить 55 років, а частка 
робітників високої кваліфікації не перевищує 10% (у 
США – 43%, в Німеччині – 56%). Виробництво експлу-
атує трудовий потенціал, створений здебільшого ще 
за радянських часів, а підготовка кадрів зазнала зна-
чної трансформації (зокрема, йдеться про негативний 
вплив скорочення інвестиційних коштів,  які виділяють-
ся з метою професійної підготовки і перепідготовки, або 
стимулювання нового працевлаштування). Працівники 
в Україні проходять перепідготовку (підвищення квалі-
фікації) в середньому 1 раз на 13–15 років (у розвине-
них країнах – раз на 3–5 років), і за умови збереження 
зазначених тенденцій у 2015 р. потреба національного 
ринку праці у кваліфікованих кадрах задовольняти-
меться лише на 35–40% [17]. 
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модернізації виробництва пришвидшує застарівання 
отриманих кваліфікацій, навичок і знань,  вимагаючи 
їх постійного оновлення задля забезпечення якомога 
довшого перебування особи в лавах робочої сили (це 
означає, зокрема, переорієнтацію на старших та мало-
кваліфікованих працівників). Демографічні прогнози 
також дають підстави перейматися належним управ-
лінням наявним людським капіталом, адже якщо не 
вкладати в його розвиток,  він вичерпається швидше,  
ніж природні багатства.   

Тоді як у розвинених країнах панує 5-й устрій і по-
ступово стабілізується 6-й, в українській промисловості 
в 95% домінують застарілі 3-й і 4-й устрої (технології 
5-го устрою застосовуються на рівні 4,2%, технології 
6-го відсутні. Вагоме значення мають не лише рівень 
і якість підготовки фахівців, а і їх відповідність потре-
бам ринку праці, тобто збалансованість попиту та про-
позиції кадрів. Сучасний ринок праці (як національний,  
так і глобальний)  визначається двома суперечливими 
тенденціями, узгодження яких дозволить збалансувати 
і кількісні, і – найголовніше – якісні показники попиту 
та пропозиції робочої сили на ринку праці [4, с. 19]. 
Вважається, що основним чинником, який обумовлює 
диспропорції на ринку праці, є циклічність розвитку 
ринкової економіки та, відповідно, коливання сукупних 
пропозиції та попиту робочої сили. Масова міжпрофе-
сійна мобільність розглядається як неминучий наслідок 
структурних зрушень у сучасній економіці, який має, 
скоріше, позитивний характер, дозволяючи ефектив-
ніше балансувати кількісні показники попиту та пропо-
зиції робочих місць (штучне гальмування цих процесів 
загрожує зростанням безробіття. 

Проте не лише надмірна зарегульованість сфери за-
йнятості, а й відмова від належного управління нею при-
зводить до значних структурних перекосів на ринку пра-
ці, подолання яких можливе лише завдяки втручанню з 
боку держави,  яка є головним учасником відносин щодо:

● створення стратегічних прогнозів кадро-
вих (освітньо-кваліфікаційних) потреб ринку праці 
відповідно до цілей економічної політики на підставі 
соціально-демографічного аналізу та даних щодо 
регіонального розвитку; 

● визначення пріоритетних напрямів підготовки 
фахівців згідно з потребами національної і регіональних 
економік; 

● постійної модернізації освітнього простору (зо-
крема технічного оснащення закладів освіти), оновлення 
інформаційно-методичних матеріалів, забезпечення умов 
для підвищення кваліфікації викладацького складу тощо. 

Висновки.  Держава (уповноважені органи влади) 
має необхідні й достатні організаційні ресурси та по-
вноваження щодо налагодження кооперації між усіма 
соціальними партнерами задля розробки й реалізації 
політики зайнятості, заснованої на урахуванні не лише 
кількісних, а й якісних потреб ринку праці, у т. ч. ви-
мог до професійного складу працівників та рівня їх 
підготовленості.  

Проте, незважаючи на схвалення Стратегії іннова-
ційного розвитку України в умовах глобалізаційних 
викликів на період з 2010 до 2020 року, держава не 
має комплексного підходу до прогнозування потреб 
виробничої та невиробничої сфер у кваліфікованих 
спеціалістах і робітниках з урахуванням структури 
національної економіки.

Однією з найістотніших проблем є відсутність 
вірогідної статистики щодо реального співвідношення 
попиту й пропозиції кадрів на ринку праці України. 

Відчувається й гостра нестача даних щодо 
кваліфікаційного складу працівників та його 
відповідності отриманій ними освіті. Згідно з 
моніторинговим дослідженням Інституту соціології НАН 
України «Українське суспільство», лише 54,7% опиту-
ваних працюють за спеціальністю (32% – ні, а решта 
вагається з відповіддю), а 30% респондентів вважа-
ють, що поточна робота відповідає їхньому освітньо-
професійному рівню [9 ].
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У статті досліджена проблема професійної адаптації молодих менеджерів торгових організацій до професійної 
діяльності. Визначено етапи і види адаптації. Розкрито специфіку роботи менеджера торгової організації. Розроблено 
педагогічні умови, які сприятимуть професійній адаптації менеджерів торгових організацій.

Ключові слова: професійна адаптація, педагогічні умови, менеджер торгової організації, професійна діяльність.
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РЫНОК ТРУДА ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В КОНТЕКСТЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЦЕННОСТНОГО РАСКОЛА В УКРАИНЕ
Проанализирована кризисная занятость молодежи, как глобальная проблема. Рассмотрены тенденции среди мо-

лодежи на рынке труда. Выявлены характерные особенности и новые проявления для молодежи в обществе. Рассмо-
трены социальные и экономические особенности, разные точки взгляда, их масштабы и характер в зависимости от 
страны и региона. Выяснены критическую оценку изменениям, направленных на практические меры применяемые в 
странах с разными уровнями развития. 

Ключевые слова: кризис, занятость, безработица, молодежь, осознание, общество, финансовая система, рынок 
работы, трансформационные процессы, государственное регулирование, трудоустройство, работодатель, экономиче-
ские и политические системы.

Nevmerzhytska Natalia
LABOUR MARKET FOR STUDENTS IN THE CONTEXT OF DIMINISHING VALUE SPLIT 

Employment crisis among young people as a global problem is analyzed. Major trends with regard to young people 
employment are considered. Social and economic peculiarities of countries and regions, different opinions on youth employment 
are examined. Critical assessment of measures and steps used by different countries are presented.

Keywords: crisis, unemployment, society, financial system, labour-market, transformation processes, government control, 
employment, employers, economic and political systems.

Постановка проблеми та її актуальність. У су-
часних умовах ринкової економіки України швидкими 
темпами розвивається торгівля як продовольчими, так і 
непродовольчими товарами. Торговельні підприємства, 
магазини, супермаркети, склади відчувають потребу в 
кадрах. Перед вищими навчальними закладами (далі – 
ВНЗ) постає завдання – забезпечити ринок праці 
кваліфікованими спеціалістами для торгової галузі.

У педагогічній діяльності економічних ВНЗ є низка 
суперечностей, які знижують ефективність професійної 
підготовки майбутніх менеджерів торгових організацій. 
Зокрема:

● між високими вимогами роботодавців до профе-
сійної компетентності менеджерів торгових організацій та 
недостатнім рівнем їх професійної підготовки;

● між усвідомленістю важливості проходження 
професійної адаптації менеджерів у торгівельному 
бізнесі й недостатньою розробленістю в сучасній 
педагогічній науці ефективних адаптаційних заходів;

● між специфікою розвитку торговельної галузі 
України в ринкових умовах і недостатнім врахуванням 
цієї специфіки у змісті професійної підготовки майбутніх 
менеджерів торгових організацій;

● між наявним і необхідним обсягом знань, умінь і 
навичок студентів торгівельних спеціальностей.

Потреба в розв’язанні виявлених суперечностей 
визначає актуальність цієї проблеми і потребує подаль-
ших досліджень.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Дослідженню проблеми професійної підготовки май-

бутніх спеціалістів у вищій школі завжди приділялася 
велика увага. Адаптацію вивчали: 

● з точки зору психології (Е. Зеєр [8], О. Кокун [9], 
А. Реан [20]);

● з точки зору педагогіки (О. Гура [6], В. Сластьо-
нін [21]). 

Адаптація до професійної діяльності досліджена у 
працях М. Виноградського [5], Л. Панченко [16]. Наукові 
дослідження також присвячені:

● проблемам економічної освіти й економічного 
виховання майбутніх фахівців (О. Аксьонова [2], І. Ба-
лягіна [4], П. Хейне [24]);

● специфіці роботи менеджерів у сфері торгівлі 
(Ф. Котлер [10], М. Сорокіна [22]);

● педагогічним умовам професійного навчання 
(Б. Абдикаримов [1], М. Ментс [12], Н. Тверезовська 
[23]).

Незважаючи на велику кількість досліджень і публі-
кацій, проблема адаптації майбутніх менеджерів торго-
вих організацій до професійної діяльності недостатньо 
вивчена. Для вирішення цієї проблеми та усунення ви-
явлених суперечностей необхідно визначити суть та 
етапи професійної адаптації, а також розробити і впро-
вадити у навчальний процес ВНЗ відповідні педагогічні 
умови, які сприятимуть професійній адаптації менедже-
рів торгових організацій.

Мета статті – на основі вивчення психолого-педа-
гогічної літератури з питань професійної адаптації, роз-
робити педагогічні умови, які сприятимуть професійній 
адаптації менеджерів торгових організацій.
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Поняття «професійна адаптація» тлумачиться на-
уковцями по-різному. Професійна адаптація з точки 
зору психології (О. Кокун) являє собою єдність адапта-
ції людини до фізичних умов професійного середови-
ща (психофізіологічний аспект), адаптації до професій-
них завдань, операцій, що виконуються, професійної 
інформації і т. ін. (професійний аспект) і адаптації осо-
бистості до соціальних компонентів професійного се-
редовища (соціально-психологічний аспект) [9, с. 141]. 
Професійна адаптація з точки зору педагогіки вищої 
школи (О. Гура) – це складний процес активної взаємо-
дії особистості й професійного середовища, цілеспря-
мований, усвідомлений процес прийняття особистістю 
змісту професійної педагогічної діяльності, що найбіль-
шою мірою забезпечує ефективність науково-педаго-
гічної діяльності, збереження психоемоційного здоров’я 
особистості та особистісну задоволеність професійною 
самореалізацією [6, c. 98].

Отже, під професійною адаптацією менеджера торго-
вої організації ми розуміємо науково-обґрунтовану систе-
му управлінських, організаційних та педагогічних заходів, 
що забезпечує оволодіння менеджером усіма аспектами 
трудової діяльності та досягнення професійної майстер-
ності в організації бізнесу торгового підприємства.

Слід зазначити, що кожен роботодавець, який при-
ймає на роботу менеджера, вимагає, щоб молодий 
спеціаліст пройшов певну підготовку й адаптацію до 
умов роботи, здобув перші вміння та навички і лише че-
рез 2–3 роки запропонує йому керівництво відділом чи 
підрозділом підприємства. За цей час можна побачити, 
чи має такий працівник організаторські здібності, як він 
планує свою роботу, чи добре справляється зі своїми 
обов’язками, чи знаходить спільну мову з колегами і 
клієнтами, розкрити його таланти, особисті якості.

Адаптація менеджера до трудового середовища 
торгового підприємства розкривається в його поведін-
ці, вмінні організувати колектив, у показниках трудової 
діяльності: продуктивності праці, ефективності вико-
ристання робочого часу, обсягу здійснення продажу 
тощо. Нормальний термін адаптації для різних катего-
рій працівників управлінської ланки становить від 6 – 12 
місяців до 2 – 3 років. Невміння адаптуватися викликає 
явище виробничої та соціальної дезорганізації, робота 
такого менеджера буде неефективною [19].

Трудова адаптація має складну структуру і є єдністю: 
професійної, соціально-психологічної та психофізичної 
адаптації. Розглянемо види професійної адаптації:

● психофізіологічна адаптація – це пристосування 
співробітника до умов праці та відпочинку;

● професійна адаптація полягає в освоєнні про-
фесійних навичок, з’ясуванні специфіки роботи;

● соціально-психологічна адаптація являє собою 
встановлення міжособових і ділових відносин з колега-
ми по службі, освоєння цінностей і групових норм по-
ведінки [19].

Умовно процес адаптації працівника до професій-
ної діяльності можна поділити на п’ять етапів:

● етап 1. Оцінка рівня підготовленості молодого 
менеджера необхідна для розробки найбільш ефектив-
ної програми адаптації. Доцільно вивчити якість освіт-
ньої підготовки менеджера, особисті якості й первинні 
навички. Адаптація повинна охоплювати: розкриття 
особливостей технології продажу, знайомство з персо-
налом, правилами поведінки і т. д.;

● етап 2. Введення в роботу – це роз’яснення но-
вому працівнику трудових прав, обов’язків і вимог, які 
до нього будуть ставитися з боку керівництва органі-
зації. На цьому етапі адаптації залучають досвідчених 
працівників, керівників середньої ланки, психологів, які 
допомагають молодому менеджеру пройти психологіч-
ну адаптацію до нового колективу і умов роботи. Пра-
цівники відділу кадрів проводять бесіду і в загальних 
рисах знайомлять нового працівника з організацією, з 
відділом або цехом, де належить працювати новачкові, 
укладають з ним трудовий договір [19];

● етап 3. Соціально-психологічна адаптація. Три-
валість такого виду адаптації починається вже з пер-

Виклад основного матеріалу. Коли студент-ви-
пускник після закінчення ВНЗ знаходить своє перше 
робоче місце і починає працювати в організації, він сти-
кається з багатьма труднощами. Складність у роботі 
молодого менеджера торгової організації пояснюється, 
перш за все, відсутністю професійних навичок, засобів 
психологічної готовності до роботи, пристосування до 
нових соціальних умов і ролей, не кажучи вже про  від-
сутність управлінського досвіду і вміння організувати 
роботу колективу.

Поступаючи на роботу, молодий менеджер активно 
включається в систему професійних і соціально-пси-
хологічних відносин конкретної торгової організації, 
засвоює нові соціальні ролі, цінності, норми, погоджує 
свою індивідуальну позицію з цілями і завданнями тру-
дового колективу. Молодий менеджер і колектив торго-
вого підприємства взаємодіють, пристосовуються один 
до одного, об’єднують свої зусилля для роботи над 
одним завданням, тобто взаємодіють – таким чином і 
здійснюється процес професійної адаптації.

Для більш глибокого розуміння професійної адап-
тації молодого менеджера торгової організації треба 
визначити особливості цієї професії. Менеджер – це 
керівник, фахівець з управління виробництвом і купівлі-
продажу товарів, який працює по найму. Менеджер є 
посадовою особою фірми, в якій він працює, і входить 
у середній або вищий керівний склад управління [3]. Як 
справедливо визначає Г. Осовська: «Менеджер – це 
керівник-професіонал, який працює за наймом і спеціа-
лізується на примноженні прибутку» [14, с 15].

Професійна діяльність менеджера торгової ор-
ганізації – це безперервний процес розв’язання ви-
робничих і торгових завдань, спрямованих на забез -
печення успішності діяльності торгової організації в ці-
лому [15, с. 138]. Менеджер торгової організації може 
працювати на таких посадах: торговий представник, 
торговий агент, мерчендайзер, менеджер з продажу, 
керівник відділу маркетингу, адміністратор, супер-
вайзер.

Важливою характеристикою менеджменту у сфе-
рі торгівлі є його мобільність, здатність забезпечити 
необхідну товарну пропозицію в потрібному місці і в 
потрібний час. Технологія менеджменту продажу вклю-
чає елементи управління, які враховують психологію 
купівельної поведінки, форм і методів обслуговування, 
сукупність яких визначає лояльність споживчого ринку 
до результатів діяльності торгової організації [22, c. 4].

Специфіка роботи менеджера торгової організа-
ції розкривається через виконання ним професійних 
функцій:

● планування торгівлі. Менеджер повинен 
уміти аналізувати стан товарного ринку, планува-
ти маркетингові заходи, час доставки, перевезення 
товарів до магазинів;

● організація роботи. Менеджер повинен створи-
ти й організувати ефективну структуру управління тор-
говим підприємством, організувати роботу логістичних 
каналів збуту і системи постачань, здійснити розподіл 
завдань і робіт торгового персоналу;

● мотивація. Засоби мотивації менеджерів і торго-
вого персоналу: зарплата, премії, відсотки від продажу, 
грошові бонуси тощо;

● контроль. Менеджер повинен уміти порівнювати 
отримані результати із запланованими показниками, 
наприклад, показники товарообігу, витрати на збут;

● координувати (регулювати) виявлені в процесі 
контролю розбіжності;

● приймати оперативні та стратегічні рішення у 
сфері торгівлі.

Як показали результати нашого дослідження, для 
успішного виконання менеджером своїх обов’язків 
йому необхідно мати відповідні професійні якості, які 
слід розвивати ще під час навчання у ВНЗ. Тому про-
блема успішної професійної адаптації менеджера 
торгової організації має велику практичну значущість 
і все більше привертає увагу теоретиків та дослідни-
ків [15, с. 138].
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Ця педагогічна умова, за наявності якої в процесі 
професійної підготовки майбутніх менеджерів торго-
вих організацій у ВНЗ формуються не лише професійні 
знання, необхідні для роботи у сфері оптово-роздрібної 
торгівлі, але й завдяки використанню досвіду під час 
навчання у студентів з’являється можливість розвива-
ти свої професійно значущі якості і усвідомити себе ме-
неджерами торгової організації.

2. Спрямування навчально-виховного процесу на 
інтеріоризацію норм, цінностей, зразків поведінки, 
набуття необхідних соціально-професійних якостей 
менеджерів торгових організацій шляхом включення 
відповідних змістових модулів до циклу професійно-
орієнтованих дисциплін та практичної підготовки.

3. Організація професійної підготовки на осно-
ві професійного спілкування. Важливого значення у 
веденні торгівлі займає комунікативна компетентність 
менеджера. Спілкування може бути діалогічне 
або монологічне. У монологічному спілкуванні 
відбувається поляризація за активністю. Одні наказу-
ють, дають інструкції, інші пасивно їх виконують, слу-
хають. У діалогічному спілкуванні всі учасники активні 
і взаємодіють: дискутують, доповнюють один одного, 
висловлюють критику. Таким чином, можна залучити 
студентів до професійного спілкування, розвивати їхню 
комунікативну компетентність. 

Менеджер торгової організації повинен володіти 
офіційно-діловим мовленням і вміти грамотно писа-
ти. Уміння вести переговори, домовлятися про по-
ставки товарів, переконати покупця зробити покупку 
є запорукою успішної роботи грамотного керівника. 
Знання іноземних мов потрібне для здійснення 
зовнішньоекономічних торгових операцій, оформлен-
ня товару на митниці, заповнення товарних накладних, 
акредитивів.

4. Організація навчання на основі інтерактивних 
методів. О. Пометун [18] стверджує, що інтерактивні 
методи навчання створюють умови для формуван-
ня життєвої та навчальної компетентності студентів. 
Інтерактивні методи навчання формуватимуть у 
менеджерів торгових організацій фахові риси харак-
теру: підприємницьке мислення, дисциплінованість, 
комунікабельність, рішучість, гнучкість при прийнятті 
рішень, формують лідерські якості.

Для навчання менеджерів треба застосовувати: 
проблемне навчання, ділові ігри, кейс-метод, мозковий 
штурм, бізнес-тренінги тощо. Проблемне навчання ко-
рисне для майбутніх менеджерів торгових організацій, 
оскільки дає можливість вивчати й аналізувати типові 
ситуації, проблеми, які виникають у господарській 
діяльності торгових підприємств. Це дає можливість на-
бути управлінських навичок з прийняття стратегічних 
і оперативних рішень у сфері продажу, закупок, 
організації перевезень. Ділові ігри, бізнес-тренінги 
та кейси, на відміну від традиційних методів навчан-
ня, дозволяють більш повно відтворити діяльність 
менеджерів і спеціалістів з торгівлі, на основі систем-
ного підходу вивчати проблеми і причини зниження 
сбсягів продажу, оцінювати кожний з варіантів рішення 
проблеми.

5. Поєднання теорії з практикою організації торгівлі. 
Забезпечити виконання цієї педагогічної умови можна 
шляхом інтеграції діяльності економічного ВНЗ і торго-
вих підприємств. Така співпраця є надзвичайно важли-
вою: студент, отримавши теоретичні знання з певного 
курсу професійно-орієнтованих дисциплін у ВНЗ, змо-
же їх перевірити на практиці торгового підприємства. 
Можна організувати практичні чи семінарські заняття 
для студентів та проходження економічної практики 
у торговому підприємстві, під наглядом спеціалістів-
практиків, менеджерів. Таким чином, торгове 
підприємство забезпечить для себе кадровий резерв, 
формуватиме у майбутніх менеджерів саме ті уміння, 
знання і навички, які необхідні в торговельному бізнесі.

Для досягнення визначених нами педагогічних умов 
навчального процесу, які сприятимуть професійній 
адаптації менеджерів торгових організацій, необхідно:

ших днів роботи і закінчується протягом місяця. Така 
адаптація являє собою встановлення міжособових і ді-
лових відносин з колегами по службі, освоєння ціннос-
тей і групових норм поведінки;

● етап 4. Виробнича адаптація. Цей етап полягає 
у власне пристосуванні новачка-менеджера до свого 
статусу і значною мірою обумовлюється початком його 
міжособових відносин з колегами. На цьому етапі тре-
ба дати молодому менеджеру можливість активно ді-
яти в різних сферах, перевірити на собі й апробувати 
отримані знання про організацію. Керівник на цьому 
етапі повинен надавати максимальну підтримку такому 
співробітнику, регулярно разом із ним проводити оцін-
ку ефективності діяльності й особливостей взаємодії з 
колегами, підлеглими, клієнтами;

● етап 5. Функціонування. Цим етапом завершу-
ється процес професійної адаптації молодого мене-
джера до професійної діяльності, він характеризується 
поступовим подоланням виробничих і соціокультурних 
проблем і переходом до стабільної роботи [19].

Після проходження усіх етапів проводиться оцінка 
ефективності адаптації, яка визначає, чи успішно прой-
шов кандидат випробувальний термін і чи буде він пра-
цювати у цій фірмі.

Основна проблема професійної адаптації менедже-
ра торгової організації полягає в тому, що ВНЗ фактич-
но дає лише знання і первинні навички роботи, але не 
наближує навчально-педагогічний процес до майбут-
ньої трудової діяльності. Для удосконалення процесу 
професійного навчання менеджерів торгових організа-
цій необхідно створити відповідні педагогічні умови, які 
забезпечать професійну адаптацію до роботи у сфері 
торгівлі.

У теорії педагогіки є багато визначень поняття «пе-
дагогічні умови».

Під «педагогічними умовами» вчені розуміють:
● сукупність об’єктивних можливостей і обставин, 

що супроводжують навчальний процес, які певним чи-
ном структуровані та спрямовані на досягнення визна-
ченої педагогічної мети (В. Лєдньов) [11];

● обставини, від яких залежить і на основі яких 
відбувається цілісний продуктивний педагогічний 
процес професійної підготовки фахівців, що 
опосередковується активністю особистості [7. с. 291];

● категорія, що визначається як система певних 
форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, 
що об’єктивно склалися чи суб’єктивно створені, 
необхідних для досягнення конкретної педагогічної 
мети. (О. Пєхота) [17].

Отже, під педагогічними умовами ми розуміємо су-
купність об’єктивних можливостей, змісту, форм, мето-
дів, педагогічних прийомів і матеріально-просторового 
середовища ВНЗ, що спрямовані на розв’язання по-
ставлених педагогічних завдань.

Н. Тверезовська [23] обґрунтувала педагогічні умо-
ви, реалізація яких позитивно впливає на підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу. Це ство-
рення інформаційного середовища, забезпечення 
професійної спрямованості дисциплін, розробка та ви-
користання модульних програм курсів, забезпечення 
взаємозв’язку між фаховими та загальними дисциплі-
нами.

До педагогічних умов забезпечення процесу про-
фесійної адаптації майбутніх менеджерів торгових ор-
ганізацій можна віднести такі:

1. Організація особистісно орієнтованого навчання. 
Н. Мойсеюк [13] визначає мету особистісно орієнтова-
ного навчання – це виявлення суб’єктного досвіду кож-
ного студента та надання психолого-педагогічної допо-
моги в становленні його індивідуальності, у життєвому 
самовизначенні, самореалізації. Головними завдання-
ми особистісно орієнтованого навчання у професійній 
підготовці менеджерів торгових організацій є:

● розкриття пізнавальних можливостей і 
здібностей студентів;

● допомога в професійному самовизначенні та 
самореалізації.
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● передбачити способи перетворення даних умов 
у цілі навчання;

● забезпечити ВНЗ сучасним комп’ютерним об-
ладнанням, якісною навчально-методичною базою, 
кваліфікованим професорсько-викладацьким скла-
дом, створити і обладнати навчальні лабораторії;

● використовувати сучасні засоби, методики і 
технології навчання;

● забезпечити виконання вимог стандартів вищої 
освіти, навчальних програм і планів на високому рівні.

Завдяки створенню визначених нами педагогічних 
умов професійної адаптації молодого менеджера тор-
гової організації до трудової діяльності у ВНЗ торго-
вельна компанія зекономить час, кошти і ресурси при 
прийнятті молодого менеджера на роботу; менеджер 
зможе легко адаптуватися в новому трудовому колек-
тиві, швидко включитися в роботу, здобувати необхідні 
знання, навички, розкрити свої вміння і талант; ВНЗ – 
підвищити якість професійної підготовки менеджерів 
торгових організацій.

Висновки. У дослідженні було розглянуто поняття 
адаптації, її види, етапи адаптації менеджерів торгових 
організацій до професійної діяльності. Розкрито спе-
цифіку роботи менеджера торгової організації через 
трудові функції: планування, організація роботи, моти-
вування, контроль, координація, прийняття рішень.

Охарактеризовано сутність педагогічних умов. 
Визначено педагогічні умови забезпечення про-
цесу професійної адаптації майбутніх менеджерів 
торгових організацій: особистісно-орієнтоване на-
вчання; спрямування навчально-виховного процесу 
на інтеріоризацію норм, цінностей, зразків поведінки 
менеджерів з торгівлі шляхом включення відповідних 
змістових модулів до циклу професійно-орієнтованих 
дисциплін; організація професійної підготовки на основі 
професійного спілкування; організація проблемного 
навчання на основі інтерактивних методів; поєднання 
теорії з практикою організації торгівлі.

Перспективами подальших досліджень стане роз-
робка педагогічної моделі професійної адаптації, яка 
здатна забезпечити ефективне спрямування процесу 
здобуття вищої економічної освіти менеджерами торго-
вих організацій на їх майбутню професійну діяльність.
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ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье исследована проблема профессиональной адаптации молодых менеджеров торговых организаций к 

профессиональной деятельности. Исследовано этапы и виды адаптации. Раскрыта специфика работы менеджера 
торговой организации. Разработаны педагогические условия, которые будут способствовать профессиональной 
адаптации менеджеров торговых организаций.

Ключевые слова: профессиональная адаптация, педагогические условия, менеджер торговой организации, про-
фессиональная деятельность.

Smirnova Iryna, Chernenko Alexander 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF YOUNG MANAGERS TRADE 

ORGANIZATION TO PROFESSION
In the article the problem of adaptation of young professional managers of trade organizations to profession has been rep-

resented. The stages and types of adaptation have been investigated. The specifics of work of the managers of trade organiza-
tions have been revealed. Pedagogical conditions that promote professional adaptation managers trade organizations have 
been explained.
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філософії людиноцентризму, стратегії інноваційного 
розвитку, тенденції створення відкритого інформа-
ційно-освітнього середовища з можливістю побудови 
індивідуальних траєкторій освіти і навчання для отри-
мання інтегрованих результатів компетентнісно орієн-
тованого навчання. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Розглядаючи якість освіти як нагальну проблему су-
часності, важливим є вибір пріоритетів у підходах для 
її забезпечення. Якщо якість освіти визначити як від-
повідність закладених ресурсів, самого процесу освіти 
та здобутого результату й наслідків цілям освіти, стан-
дартам і вимогам суспільства (О. Овчарук [7, с. 17]), то 
можна побачити, що провідним чинником її забезпе-
чення є людський фактор. Оскільки і закладені ресур-
си, зокрема контингент абітурієнтів, і управлінські та 
освітні процеси, які здійснюють завдяки взаємодії ке-
рівників, науково-педагогічних працівників, студентів, 
і вимоги до результатів навчання від соціального се-
редовища залежать від індивідуальних особливостей, 
характеру взаємодії, стилю педагогічного спілкування, 
установок, мотивів та інтересів.

Центральна увага до людини в управлінських та 
освітніх процесах обумовлена філософією освіти, ре-
алізацією людиноцентрованого, студентоцентровано-
го підходів, які останнім часом набувають усе більшої 
актуальності. 

Людиноцентризм – нова стратегія поступу суспіль-
ства, в основі якої – не накопичення матеріальних благ 
і цінностей, а орієнтація на цінності духовні: знання, 
культуру, науку, без яких життя втрачає сенс і перспек-
тиву [6, с. 9]. Людиноцентрований підхід є міждисци-
плінарним підходом, який виник у сфері індивідуальної 
психотерапії та психологічного консультування, еволю-
ціонував у 1970-ті рр. у людиноцентроване навчання, а 
в 1980-ті рр. втілився в людиноцентровану політику [9]. 
Один із засновників людиноцентрованого підходу 
К. Роджерс визначає людиноцентроване навчання як 
сукупність цінностей, особливу педагогічну філософію, 
нерозривно пов’язану з особистісним способом буття 
людини [13].

Розкриваючи основи філософії людиноцентриз-
му, В. Кремень наголошує, що важливим завданням 
цієї філософії є визначення пріоритетів вітчизняної 
освіти, серед яких можна виокремити формуван-
ня інформаційного середовища як сучасної умови 
буття та розвиток інноваційності освітнього про-
стору для переорієнтації системи освіти на фор-
мування в молодої людини інноваційного типу 

Розглянуто проблему забезпечення якості освіти шляхом реалізації студентоцентрованого підходу. Розкрито ха-
рактеристики студентоцентрованого навчання, поняття персоналізації освітнього процесу. Запропоновано систему 
показників реалізованої привабливості вищого навчального закладу. Висвітлено досвід запровадження спільних між-
народних програм навчання й використання персональних навчальних систем.

Ключові слова: якість освіти, філософія людиноцентризму, студентоцентрований підхід, студентоцентроване 
навчання, привабливість вищого навчального закладу, персоналізація освітнього процесу, персональні навчальні
системи.

Постановка проблеми та її актуальність. Основні 
характеристики сучасності задають нові вектори роз-
витку вищої освіти. Так, глобалізаційні та інтеграційні 
процеси роблять освітній простір більш відкритим і 
мобільним: «Міжнародна спільнота сьогодні об’єднує 
зусилля у сфері освіти, прагнучи виховувати громадя-
нина світу і всієї планети» [6, с. 19]. Перехід до інфор-
маційного суспільства та становлення економіки знань 
стимулюють увагу до розвитку людського капіталу, 
усвідомлення того, що найбільшим капіталом, який 
забезпечує конкурентоспроможність суб’єктів госпо-
дарювання, є знання, досвід і здатність до створення 
нового інтелектуального продукту. 

Значущу роль у процесах становлення та розви-
тку суспільства виконує вища освіта: «При визначенні 
завдань освітніх систем уточнюється соціальне за-
мовлення. У свою чергу, зміст освіти може бути об-
межений стандартом регіону, країни, усього світу, які 
враховують характер взаємодії людини з культурними 
цінностями, міру і ступінь їх засвоєння і створення. Тим 
самим освіта проявляє себе як практика соціалізації та 
наступності поколінь в Україні» [6, с. 19].

Темпи технічного прогресу, таким чином, усе біль-
ше залежать від ефективності системи освіти. Питан-
ня якості, ефективності й змісту освіти у вищій школі 
здобувають пріоритетне значення. Курс університетів 
сьогодні спрямований на підготовку інтелектуальної 
еліти держави – компетентних, широкоосвічених, ви-
сококультурних, конкурентоспроможних фахівців, на 
відміну від вузькоспеціалізованих виконавців. 

Вищій освіті сьогодні необхідно вирішувати питан-
ня, пов’язані із забезпеченням якості, що задовольня-
тиме як потреби суспільства, так і потреби, прагнення, 
відчуття впевненості та можливості вільного застосу-
вання отриманих результатів освіти тих, хто навчаєть-
ся, можливості досягнення на їх основі професійного й 
особистісного успіху. Тому центром уваги в освітньому 
процесі стає студент як суб’єкт цього процесу, а за-
вданням вищого навчального закладу (далі – ВНЗ) 
є створення умов для саморозвитку, самореалізації, 
самовизначення, особистісного і професійного станов-
лення студентів.

Крім того, вітчизняні ВНЗ функціонують у конку-
рентних умовах надання освітніх послуг, що пов’язано 
із складною демографічною ситуацією в Україні.

Для розв’язання цих питань ВНЗ необхідно робити 
певні кроки для застосування таких підходів, що зро-
блять освіту привабливою та якісною, які ґрунтуються 
на новій філософії, новій стратегії, тенденціях, а саме: 

РЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ 
ЯК ЧИННИКА ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

УДК 378.147.227 ПОНОМАРЕНКО Володимир Степанович,  
 доктор економічних наук, професор,
 ректор Харківського національного економічного університету

РОЗДІЛ 5. 

СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
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змісту освіти, умов навчання, проживання, навчаль-
ного процесу, що враховують індивідуальні потреби та 
індивідуальні особливості тих, хто навчається.

Першим кроком до отримання вищої освіти 
майбутнім студентом є вибір ВНЗ, його освітня 
привабливість, позиціювання в національному та 
освітньому просторах. Значне скорочення випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів дає привід для 
вивчення можливих критеріїв привабливості ВНЗ 
для абітурієнтів та їх батьків, можливостей вибору 
траєкторії навчання. Були виокремлені такі показни-
ки, які є важливими для абітурієнтів: 

● репутація, імідж ВНЗ серед студентів, що на-
вчаються, випускників, наукового та академічного 
співтовариства, роботодавців; 

● позиціювання в національних та міжнародних 
рейтингах;

● відповідність освітнім потребам (перелік 
напрямів підготовки, спеціальностей, можливо-
стей додаткової професійної освіти, що формально 
підтверджується дипломом, сертифікатом, свідоцтвом);

● наявність кваліфікованого науково-
педагогічного колективу, авторитет та успішність 
викладачів;

● наявність спільних міжнародних освітніх про-
грам з отриманням двох дипломів для можливої 
мобільності навчання та працевлаштування;

● привабливість матеріальної бази (навчальні 
приміщення, лабораторії, обчислювальні центри, гурто-
житки, спорткомплекси), наявність сучасного технічного 
та технологічного забезпечення, комп’ютерної техніки, 
доступу до інформаційних ресурсів;

● підтримка та гарантованість працевлаштування 
після отримання вищої освіти.

Оцінка цих показників переважно є суб’єктивною, 
здійснюється за опитуваннями знайомих, за інфор-
мацією ЗМІ, ознайомленням з інформаційними ре-
сурсами ВНЗ, зокрема сайтом.

Наскільки ВНЗ став привабливим для вступу, 
свідчать інші показники, на основі яких можна го-
ворити про його конкурентоздатність. Були виділені 
показники реалізованої привабливості ВНЗ [11]. 

Показник перший – середній бал сертифіка-
тів ЗНО. Цей показник базується на самооцінці – з 
більш високими балами абітурієнти йдуть навчатися 
до більш престижних, на їхню думку, ВНЗ. Таким чи-
ном, він є деякою мірою показником якості контин-
генту студентів. 

Другий показник – середній бал атестатів про 
повну загальну середню освіту. З більш високими 
балами абітурієнти йдуть навчатися до більш пре-
стижних, на їхню думку, ВНЗ, і цей показник також є 
мірою якості контингенту студентів.

Третій показник – кількість поданих заяв до дано-
го ВНЗ. Це показова величина, оскільки абітурієнти 
та їхні батьки подають документи для вступу до тих 
ВНЗ, які, на їх думку та думку їх знайомих, дають 
більш якісну освіту. Таких ВНЗ кожний абітурієнт 
обирає максимум 5, тому цей показник відображає 
суб’єктивну точку зору деякої частини населення. 
Така точка зору складається як із власного досвіду, 
так і з досвіду знайомих, сусідів, під впливом ЗМІ.

Четвертий показник – кількість студентів, які за-
раховані на перший курс. Це ті абітурієнти, які, не-
зважаючи на вартість навчання і на те, що не всі 
були зараховані на бюджетну форму навчання, зали-
шилися вірними своєму вибору й почали навчатися 
саме в цьому ВНЗ. Зазначений показник, крім усьо-
го іншого, характеризує розмір ВНЗ із точки зору 
кількості студентів, які в ньому навчаються.

П’ятий показник – співвідношення студентів, які 
зараховані на перший курс на контрактну форму 
навчання, та студентів, які зараховані на бюджетну 
форму навчання. Це дуже важливий показник з точ-
ки зору привабливості ВНЗ, оскільки він показує, що, 
навіть якщо абітурієнт за попереднім зарахуванням 

культури, інноваційного типу мислення і готовності до 
інноваційного типу дій [6].

Разом із поверненням курсу розвитку вітчизняної 
вищої освіти до європейської інтеграції та приєднан-
ням до Болонського процесу зросла увага до сту-
дентоцентрованого навчання.

Студентоцентрований підхід – підхід або система, яка 
сприяє розробці навчальних програм, що спрямовані на 
досягнення тих, хто навчається, узгоджує різні пріорите-
ти таких осіб, та узгоджена з прийнятним для студентів 
навантаженням, тобто навантаженням, що є здійснен-
ним упродовж навчальної програми. Цей підхід забез-
печує більшу залученість тих, хто навчається, до вибору 
змісту, способу, темпу і місця навчання [3, с. 32] 

З огляду на основні положеня людиноцентрованого 
підходу К. Роджерса [9; 13], О. Орлова [9] та студен-
тоцентрованого підходу, що розкривається в роботах 
учених Г. Гіббса [14], Д. Кембера [15], С. Лі [16], Л. Ві-
твіцької [1], Н. Дроздової [4], О. Ігнатьєвої [5], І. Нос-
ко [8], основними характеристиками студентоцентро-
ваного навчання є такі:

● формування студентами власних шляхів на-
вчання і покладення на них відповідальності за активну 
участь у створенні змістовності освітнього процесу [17];

● формування спрямованості пізнавальних інтер-
есів студентів, їх життєвих планів та ціннісних орієнта-
цій [1];  

● особистісна залученість того, хто навчається (з 
усіма його почуттями і когнітивними особливостями), в 
подію, що створюється навчальною ситуацією, актуалі-
зація його досвіду, мотивів, установок;

● створення можливостей для придбання в на-
вчанні студентом особистісного змісту через вибір 
власних траєкторій навчання, які є для нього більш зна-
чущими та природно відповідними, отримання від ньо-
го зворотного зв’язку для корекції розподілу навчаль-
ного навантаження;

● навчання, яке є вільним і таким, що самостійно 
ініціюється, оцінюється самим учнем (студентом), спря-
моване на засвоєння змістів як елементів особистісно-
го досвіду;

● навчання, яке ґрунтується на самодисципліні, 
створює умови для можливості навчання на власному 
досвіді та здійснення руху від зовнішньої дисципліни до 
самодисципліни;

● партнерське навчання із залученням і підтрим-
кою всіх тих, хто  має до нього відношення (студентів, 
батьків, викладачів, адміністраторів усіх рівнів, робото-
давців);

● фасилітація навчання, зміна ролі викладача від 
викладача-транслятора інформації до викладача-ме-
неджера, фасилітатора із взаємною відповідальністю 
за результати навчання;

● своєчасність і гнучкість навчання, яке здат-
не швидко змінювати способи і джерела  одержання 
інформації, організаційні форми та методи навчання; 

● використання інформації як засобу організації 
діяльності, а не цілі навчання;

● особистісний розвиток того, хто навчається, що 
є однією з головних освітніх цілей.

Мета статті . Дослідження побудови освітнього про-
цесу на засадах студентоцентрованого підходу шляхом 
створення умов для індивідуалізації та персоналізації 
навчання й висвітлення досвіду їх реалізації на прикладі 
Харківського національного економічного університету 
(ХНЕУ).

Виклад основного матеріалу. Конкурентними пе-
ревагами ВНЗ сьогодні є, у першу чергу, якість освіти, яка 
проявляється в кінцевих результатах – сформованість 
професійної компетентності, що забезпечить працев-
лаштування, успішну професійну діяльність за обра-
ною професією та можливість її подальшого розвитку. 
По-друге, сам процес отримання освіти в навчальному 
закладі, зокрема можливість вибору освітніх програм, 
у тому числі подвійних дипломів; сучасних технології та 
умов навчання. Студентоцентрованість ВНЗ як чинник 
якості підготовки майбутніх фахівців забезпечується 
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життя. Адже комп’ютер, який втілив усю систе-
му новітніх комунікаційних технологій, уже став не 
просто технічним засобом, а своєрідним продо-
вженням людини, допомагаючи їй реалізувати різні 
завдання – від суто побутових до високотворчих у 
сфері науки, мистецтва, освіти, техніки та політики [6, 
с. 234–235].

Персоналізація освітнього процесу передбачає 
розгляд механізмів і функцій особистісного 
існування людини як самоцілі освіти, на досягнен-
ня якої орієнтовані її змістовні й процесуальні ком-
поненти. Йдеться про такі прояви, як: рефлексія, 
смислотворчість, вибірковість, відповідальність, 
автономність, критичність, колізійність, мотивування, 
опосередкування, орієнтування, самоактуалізація, 
самореалізація, забезпечення рівня духовності 
життєдіяльності [2, с. 24]. 

Сфера підготовки фахівця й виховання людини 
в певній галузі знань з урахуванням індивідуальних 
особливостей є наразі первинним завданням. Тому 
особливе значення має розробка технологій, що дозво-
ляють здійснювати навчання в режимі реального часу, 
а також організацію діалогу викладача й студента. У 
ХНЕУ розроблена система дистанційного навчання 
на основі телекомунікаційних технологій. Вирішення 
проблеми адаптації цієї технології до освітніх цілей 
дозволяє виконати поставлені завдання. Ця система 
орієнтує викладача й студента на індивідуальну або ко-
лективну роботу в Інтернеті та надає інструменти для 
підготовки навчально-методичного забезпечення із за-
стосуванням мультимедійних технологій з можливістю 
включення файлів у вигляді текстів, графіки й голо-
сового спілкування [10]. Унікальною особливістю цієї 
освітньої технології є можливість формувати навчальні 
групи, які, незважаючи на територіальну вилученість, 
можуть працювати разом над яким-небудь завданням 
або проектом. 

Завдання персоналізації освітнього процесу у вищій 
школі вимагає відповідних педагогічних умов, головни-
ми з яких є: перебудова змісту освіти; розвиток освітніх 
комунікацій; персоналізація професійної діяльності ви-
кладача вищої школи. Організаційно-методичні заходи 
при цьому направляються на перехід студента в позицію 
суб’єкта формування свого освітнього простору й побу-
дову індивідуальної траєкторії професійної підготовки. 
Такі умови створюються за рахунок застосування 
технологій організації відкритих систем навчання, мо-
дульного навчання, персоналізації самостійної роботи 
студентів, а також індивідуального планування й про-
грамування навчання. Квінтесенцією персоналізації 
освітнього процесу у вищій школі є перехід студента на 
індивідуальний план-програму підготовки. 

В університеті представлено проект відкритої 
адаптивної інформаційно-навчальної системи, що 
об’єднує два типи сучасних технологій – адаптивний 
та інтелектуальний. Перший дозволяє персоніфікувати 
процес навчання на основі створення електронних 
курсів, що враховують індивідуальні особливості 
тих, кого навчають. Другий містить у собі побудо-
ву послідовності курсу навчання, інтелектуальний 
аналіз відповідей тих, хто навчається, їх інтерактивну 
підтримку [10]. 

Персоналізація освітнього процесу у вищій школі 
вимагає адекватних технологій, спрямованих на про-
дукування цілісного освітнього середовища розвитку 
особистості в основних сферах її життєдіяльності в 
період вузівської підготовки. Реалізація інформаційно-
комунікативних і дистанційних технологій при вивченні 
окремої навчальної дисципліни здійснюється у 
вигляді персональних навчальних систем (ПНС), які 
автор розуміє як «автоматизовані навчальні систе-
ми» з акцентуацією на їх персональний характер і 
спрямованість на самостійне навчання [12]. Метою 
впровадження ПНС у навчальний процес є забезпе-
чення якості освіти шляхом змістовного наповнення 
освітнього середовища, забезпечення рівного доступу 

не був прийнятий на бюджетну форму навчання, він 
подає оригінали документів на контрактну форму 
навчання до цього ВЗН, а не до іншого.

Шостий показник – вартість навчання у ВНЗ. Цей 
показник достатньо інформативний для оцінки по-
пулярності ВНЗ, оскільки показує, що студенти готові 
заплатити навіть більше, для того щоб навчатися в да-
ному ВНЗ.

Таким чином, можна за відповідною методикою 
скласти рейтинг популярності ВНЗ системи Міністер-
ства освіти і науки України, спираючись на дані мате-
ріалів системи «Конкурс» [18] та дані звітності кожно-
го ВНЗ. Зроблений спрощений аналіз привабливості 
ВНЗ України на основі кількості поданих до них заяв 
показав, що станом на 2011 рік лише 18% (79 ВНЗ) 
мають високу привабливість для абітурієнтів, 17% 
(73 ВНЗ) – середню, 62% (272 ВНЗ) – низьку, що свід-
чить про необхідність пошуку шляхів забезпечення 
привабливості та відповідної якості вищої освіти, яку 
очікують майбутні фахівці.

Невід’ємною складовою студентоцентрованого на-
вчання є можливість побудови індивідуальної освітньої 
траєкторії тих, хто навчається, головну роль у забезпе-
ченні якої відіграють індивідуалізація та персоналізація 
навчання. Однією з рис сучасної освіти є мобільність 
студентів, можливість вибору навчального закладу для 
отримання вищої освіти та майбутнього робочого міс-
ця не тільки у своїй країні, а й за її межами. Наявність 
у ВНЗ спільних міжнародних навчальних програм, що 
завершуються видачею подвійних дипломів (два ди-
пломи університетів-партнерів), є привабливою скла-
довою для майбутніх студентів і конкурентною перева-
гою для вищого навчального закладу в забезпеченні 
якості освіти. 

З досвіду ХНЕУ можна сказати, що можливістю 
здобути вищу освіту за спільними міжнародними про-
грамами скористалося більше сотні студентів протя-
гом 2005–2013 років. На сьогодні у ХНЕУ діє вже п’ять 
програм спільної підготовки бакалаврів та магістрів з 
такими європейськими навчальними закладами, як: 
Університет Ліон-2 ім. Люм’єр (м. Ліон, Франція), Уні-
верситет прикладних наук Technikum Wien (м. Відень, 
Австрія) та Університет прикладних наук Верхньої Ав-
стрії (м. Штейр, Австрія): 

1) за спільною франко-українською програмою під-
готовки магістрів MBA «Бізнес-інформатика» обрали 
навчання 62 студенти (диплом магістра зі спеціаль-
ності «Бізнес-адміністрування» ХНЕУ; диплом магі-
стра зі спеціальності «Інформатика прийняття рішень 
та статистика в менеджменті» Університету Ліон-2 
ім. Люм’єр);

2) за спільною франко-українською програмою 
підготовки магістрів «Туризм. Культурна спадщи-
на. Дозвілля» – 27 студентів (диплом спеціаліста зі 
спеціальності «Туризм» ХНЕУ; магістра зі спеціальності 
«Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля» Університету 
Ліон-2 ім. Люм’єр);

3) за спільними австро-українськими програма-
ми з підготовки магістрів: «Магістр наук в інженерії» 
та «Магістр бізнес-адміністрування» – 55 студентів 
(диплом магістра зі спеціальності «Бізнес-адміністру-
вання» ХНЕУ; диплом магістра наук в інженерії 
«Інформаційні системи в менеджменті» Університету 
прикладних наук Technikum Wien (м. Відень, Австрія); 
за спільною австро-українською програмою підготовки 
бакалаврів за напрямом «Менеджмент» – ХНЕУ; ди-
плом бакалавра «Глобальні продажі і маркетинг» 
Університету прикладних наук (м. Штаєр, Австрія).

Ще однією важливою складовою реалізації студен-
тоцентрованого підходу є створення інформаційно-
освітнього середовища й використання в освітньому 
процесі можливостей інформаційно-комунікаційних 
технологій для забезпечення персоналізації на-
вчання. Сьогодні відбувається становлення гло-
бального комунікаційного простору, який суттєво 
впливає на всі компоненти, що утворюють структуру 
суспільства. Завдяки Інтернету, комп’ютерним си-
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для активізації процесу навчання (кейси, портфоліо, 
ділові ігри, тренінги/тренажери на міждисциплінарній 
основі та інше), здійснення комунікацій (проведення 
Інтернет-семінарів з використанням чатів, форумів, 
електронні індивідуальні консультації, перевірка та ко-
регування виконаних завдань) із застосуванням елек-
тронних засобів і ресурсів у режимі off-line та on-line. 
Просунутий рівень ПНС передбачає також наявність 
навчально-методичного забезпечення з високим 
рівнем адаптивності та інтерактивності, застосуван-
ня прикладних програмних продуктів для проведення 
відеолекцій, вебінарів у режимі on-line в реальному часі, 
здійснення комунікацій для організації сумісної роботи 
над проектами із застосуванням електронних засобів 
та ресурсів.

Практика впровадження ПНС у ХНЕУ свідчить про 
доцільність їх використання у навчальному процесі та 
управлінні самостійною роботою. Проведене анкету-
вання користувачів ПНС (465 студентів, 135 викладачів) 
показало, що використання ПНС робить процес навчан-
ня більш ефективним для 78,7% вітчизняних студентів; 
93,5% іноземних студентів та 77,8% викладачів. 

Висновки. Таким чином, можна підсумувати, 
що студентоцентрований підхід, який ґрунтується на 
філософії людиноцентризму, є важливим чинником за-
безпечення якості освіти, оскільки спрямовує діяльність 
ВНЗ на:

● врахування індивідуальних особливостей 
майбутніх фахівців, їх освітніх потреб;

● створення комфортних умов навчання; 
● надання можливості самореалізації та залу-

чення до проектування навчального процесу тих, хто 
навчається. 

Студентоцентроване навчання за досвідом ХНЕУ є 
чинником формування привабливості вищого навчаль-
ного закладу, забезпечення якості освіти шляхом ство-
рення умов для побудови індивідуальних траєкторій на-
вчання з урахуванням відкритості освітнього простору, 
прагнення молоді до мобільності в отриманні вищої 
освіти, персоналізації навчання, розвитку технологій 
інформаційного суспільства.

Список використаних джерел:
1. Витвицкая Л. А. Развитие взаимодействия субъектов 

образовательного процесса университета: монография 
/ Л. А. Витвицкая. – М.: Дом педагогики, ИПК ГОУ ОГУ, 
2009. – 283 с.

учасників навчального процесу до якісних навчаль-
них та методичних матеріалів незалежно від місця їх 
проживання і форми навчання, створення умов для 
персоналізації навчання, використання інформаційно-
комунікаційних технологій.

Об’єктивна необхідність створення та впроваджен-
ня ПНС на базі дистанційних технологій обумовлена 
такими причинами: 

● нагальна потреба формування у студента 
здатності самонавчатися протягом усього життя; 

● перехід до навчальних планів нового покоління, 
де передбачається кардинальне збільшення годин, 
що відводяться для самостійного навчання за кожною 
дисципліною; 

● спрямованість навчання на кінцевий результат, 
що передбачає наполегливу самостійну роботу студен-
та з виконання індивідуальних завдань для формуван-
ня здатності використовувати отримані знання у своїй 
діяльності; 

● необхідність розширення можливості 
спілкування викладача зі студентом навіть при 
територіальному розмежуванні. 

Структура ПНС має кілька взаємопов’язаних бло-
ків: електронний підручник, який складає ядро ПНС, 
блок практичної підготовки, інтерактивного навчання 
через on-line спілкування, методичної підтримки, про-
грамного забезпечення та комунікацій (рис. 1).

ПНС є важливою складовою управління само-
стійною роботою студентів, яке полягає у формулюванні 
мети (кінцевого результату формування компетентно-
стей), чіткому плануванні самостійної роботи студентів 
за елементами електронного курсу, організації 
(створенні умов: інформаційно-методичних, дидактич-
них і технічних), безпосередньому або опосередкова-
ному керівництві з боку викладача, систематичному 
контролі та оцінюванні поточних результатів, здійсненні 
відповідного корегування. Упровадження ПНС має 
здійснюватися поступово, оскільки вимагає розробки 
та адаптації дидактичного і методичного забезпечення 
викладачами. 

За розробленістю ПНС може мати базовий, роз-
ширений та просунутий рівні. Базовий рівень ПНС має 
необхідне інформаційно-методичне забезпечення для 
опанування навчальної дисципліни з використанням 
простих електронних засобів. Розширений рівень ПНС 
має додаткове навчально-методичне забезпечення, на-
вчально-методичне забезпечення розширеного рівня 
електронної реалізації (мультимедійність, початкова та 

Рис. 1. Структура персональної навчальної системи
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Здійснено аналіз проблеми педагогічної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу у вищому навчальному 
закладі. Визначено найбільш розповсюджені в сучасній освітній практиці педагогічні парадигми. Проаналізовано осо-
бливості педагогічних парадигм у контексті професійної діяльності викладача вищої школи. Представлений аналіз 
результатів дослідження вивчення позиції учасників освітнього процесу при педагогічній взаємодії.

Ключові слова: педагогічна взаємодія, особистісно орієнтоване навчання, суб’єкт-об’єктна парадигма, суб’єкт-
суб’єктна парадигма, освітній процес, педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, індивідуальний стиль навчання.
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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
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Пономаренко В. С.
РЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОГО ПОДХОДА КАК ФАКТОРА КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Рассмотрена проблема обеспечения качества образования путем реализации студентоцентрированного подхода. 

Раскрыты характеристики студентоцентрированного обучения, понятие персонализации образовательного процесса. 
Предложена система показателей реализованной привлекательности высшего учебного заведения. Освещен опыт 
внедрения совместных международных программ обучения и использование персональных обучающих систем.

Ключевые слова: качество образования, философия человекоцентризма, студентоцентрированный подход, сту-
дентоцентрированное обучение, привлекательность высшего учебного заведения, персонализация образовательно-
го процесса, персональные обучающие системы.

Ponomarenko Volodymyr
IMPLEMENTING A STUDENT-CENTERED LEARNING APPROACH: 

A WAY TO ENSURE QUALITY IN HIGHER EDUCATION
The use of student-centered learning approach allows to ensure quality in higher education. Focus on characteristics of 

student-centered approach such as increased student motivation, independence and responsibility in learning, flexible curricula 
and learning paths. Author proposes using system of indicators to measure implemented attractiveness of university. Research 
illuminate experience in implementing joint international bachelor’s and master’s degree programs, in using personal educational 
systems.

Keywords: quality in education, person-centered philosophy, student-centered approach, student-centered learning, 
implemented attractiveness of university, personalized learning, personal educational systems.

Постановка проблеми та її актуальність. Сьогодні 
особливого значення набуває інтеграційний рух, 
пов’язаний із входженням України до Європейського 
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Едіяльності на 2012–2015 роки Європейського простору 

вищої освіти (далі – ЄПВО) особливу увагу необхідно 
приділити створенню умов, які сприяють розвитку 
особистісно-орієнтованого навчання, запроваджен-
ню інноваційних методів навчання, формуванню ро-
бочого та навчального середовища для включення 
студентів у структури управління на всіх рівнях [4]. 
Державна політика європейських країн визнає 
різноманітність завдань вищої освіти – навчання, на-
укових досліджень, послуг, пов’язаних з культурним 
розвитком нації, сприяє створенню рівних можливо-
стей і доступу до здобуття якісної освіти. Гуманістична 
спрямованість навчального процесу в Україні у ви-
щих навчальних закладах (далі – ВНЗ) визначається 
однією з основних складових, що відповідає загальним 
європейським тенденціям. Проте часто ефективним у 
ВНЗ вважається викладання, однобічно орієнтоване на 
досягнення тільки інтелектуальних результатів.

Проблема педагогічної взаємодії є однією з ос-
новних проблем вищої освіти. Від її особливостей 
залежить здійснення та регуляція інтеракцій у систе-
мах «викладач – студент», «студент – студент», «ви-
кладач – викладач». Ідея особистісно  орієнтованого 
навчання з великими труднощами входить у практи-
ку навчально-виховного процесу ВНЗ. Її реалізація 
передбачає врахування методичних рішень виклада-
ча через індивідуальні особливості особистості сту-
дента – його комунікативних можливостей, потреб, 
мотивів, здібностей, інтелекту, спрямованості та інших 
психічних властивостей. Однією із загальних причин 
цього парадоксу є феномен педагогічної взаємодії, яка 
в сучасних умовах має істотні внутрішні суперечності, 
що породжують труднощі перебудови системи 
відносин зі студентами із звичної суб’єкт-об’єктної па-
радигми професійно-педагогічної діяльності на суб’єкт-
суб’єктну. 

Мета статті. Проаналізувати проблему педагогічної 
взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу у 
ВНЗ. Висвітлити особливості існуючих педагогічних 
парадигм у контексті професійної діяльності викладача 
вищої школи. Зробити аналіз результатів дослідження 
вивчення позиції учасників освітнього процесу при 
педагогічній взаємодії.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Сучасні дослідження педагогічної взаємодії (І. Зімня, 
О. Киричук, Я. Коломинський, В. Ляудіс), з проблем 
педагогічного спілкування (Г. Балл, В. Кан-Калик, 
О. Лєонтьєв, С. Максименко), проблем спілкування 
(Б. Ананьєв, О. Бодальов, Б. Ломов, В. Мясіщев), з про-
блем мовної комунікації (М. Бахтін, Л. Радзіховський, 
Н. Чепелєва), педагогічної взаємодії у ВНЗ (С. Єфре-
мова, О. Іванова, О. Лебедєва, Н. Рябова) дають 
можливість розглядати  педагогічну взаємодію як 
вид соціальної взаємодії, під час якої відбувається 
особистісне трактування педагогічної ситуації викла-
дачем та студентом у вигляді відповідних мовних виз-
начень. 

Концепція розвивальної взаємодії Н. Радіонової 
розкриває загальні підходи до розуміння організації 
педагогічної взаємодії викладачів та студентів. Це яви-
ще має такі аспекти:

● психологічний – відбуваються процеси взаємо-
розуміння, співпереживання, співучасті;

● педагогічний – спеціально організовані, 
суспільно цінні, цілеспрямовані процеси, у ході яких на 
учасників взаємодії здійснюється позитивний вплив, і 
умови його «розгортання»; 

● соціальний – характеризується реалізацією 
об’єктивно існуючих зв’язків педагогів та учнів з 
навколишнім світом, один із одним.

Модель особистісно орієнтованого навчання, 
яка враховує сучасні проблеми освіти,  представле-
на у психолого-педагогічній концепції І. Якиманської 
та дидактичній концепції В. Сєрикова. І. Якиманська 
розглядає процес навчання як індивідуально значу-
щу діяльність окремого учня, в якій реалізується його 
суб’єктний досвід. Роль навчання полягає в тому, 

щоб виявити особливості цього досвіду, особистісних 
смислів, цінностей, ставлення до них, збагатити 
його науковим змістом, створити умови для розвит-
ку індивідуальності учня. Тому основою технології 
особистісно орієнтованого навчання є принцип 
суб’єктивності освіти.

В основу моделі особистісно орієнтованої освіти, 
розробленої В. Сєриковим, покладено теорію 
особистості С. Рубінштейна, згідно з якою суть роз-
витку особистості виявляється в здатності займа-
ти певну позицію, де для особистості характерний 
такий рівень психічного розвитку, який дозволяє їй 
свідомо керувати власною поведінкою і діяльністю. 
Ідея концепції – створення умов для повноцінного 
прояву і розвитку вибірковості, рефлексії, буття, що 
полягає у пошуках сенсу життя і творчості, форму -
вання відповідальності, автономності особистості. 
Освіта, орієнтована на особистість, досягає своєї 
мети такою мірою, якою створює ситуацію прагнен-
ня особистістю власного розуміння життя, життєвих 
смислів, ресурсів само розвитку.

Виклад основного матеріалу. Педагогічна 
взаємодія є необхідною умовою ефективності 
педагогічного процесу. Поняття «взаємодія» включає в 
себе єдність педагогічного впливу і власну активність 
студента, що виявляться у відповідних уявленнях, або 
опосередкованих впливом на педагога та на само-
го себе. Взаємна активність вихователів і вихованців 
у педагогіці позначається термінами «педагогічна 
взаємодія», «педагогічне співробітництво», 
«педагогічне партнерство». 

Педагогічна взаємодія не може бути жорстко 
фіксованою системою, в якій простежується конкрет-
ний педагогічний ефект. У кожному конкретному ви-
падку в процес педагогічної взаємодії включаються 
окремі фактори, наприклад, необхідність враховувати 
вікові та індивідуальні властивості студентів. Отже, 
педагогічну взаємодію  можна описати за допомогою 
таких понять: система – соціальна система – соціальна 
група – особистість. Особистість слід розуміти не тільки 
як сукупність психологічних якостей, а переважно як 
суб’єкт відносин і свідомої діяльності.

Найбільш розповсюдженими в педагогічній 
практиці зараз є суб’єкт-об’єктна та суб’єкт-суб’єктна 
парадигми, які містять зміст освіти і сенс навчальної 
діяльності. Уточнимо ці парадигми в контексті 
професійно-педагогічної діяльності викладача вищої 
школи [9].

Суб’єкт-об’єктна парадигма, в основі якої лежить 
доказ істинності конкретним, науково доведеним за-
собом, перевіреним досвідом [9]. Уявлення про знан-
ня і поведінку формуються на суспільно-державному 
рівні. Викладач у процесі педагогічної взаємодії є 
головним суб’єктом, який, володіючи конкретними 
компетенціями, вибудовує педагогічну взаємодію  
перш за все на монолозі, а студент – пасивний об’єкт, 
завдання якого – чітко й точно відтворити знання та 
правила. Викладач встановлює жорстку дистанцію 
зі студентом, нав’язуючи свої уявлення та умови, 
маніпулює  поведінкою студентів. У таких умовах сту-
дент репродуктивно навчається і втрачає можливість 
творчої реалізації.

Акцент на знаково-смислову інформацію в 
пізнавальній і комунікативній моделях навчання мож-
на виявити в положеннях гуманістичної та когнітивної 
психології. 

Гуманістична психологія орієнтована на проблеми 
розвитку особистості, процес розгортання особистісного 
потенціалу, креативності, самоактуалізації. У світлі про-
блем педагогічної взаємодії когнітивна психологія спря-
мована на вирішення питань актуалізації пізнавальних 
процесів, покращення дидактичних матеріалів, засто-
сування інноваційних методів навчання. Наголошення 
тільки на когнітивному компоненті в практиці навчання, 
при відсутності спрямованості на особистісний компо-
нент, призводить до труднощів професійного станов-
лення початківців, а саме виникнення необхідності ком-
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Е пенсувати дефіцит компетенцій за рахунок загального 

групового досвіду, що суттєво ускладнює професійну 
адаптацію молодих фахівців. Так, Є. Шиянов [10] уза-
гальнив домінуючі парадигми педагогічних знань 
викладачів ВНЗ, які можуть слугувати складовими 
суб’єкт-об’єктної парадигми:

● визнання моносуб’єктності в педагогічній 
діяльності, де студент є об’єктом впливу;

● орієнтація на рольову взаємодію зі студентами;
● жорстока зовнішня детермінація поведінки та 

діяльності студентів, ігнорування внутрішніх умов роз-
витку особистості;

● визнання імперативного стилю, який 
характеризується монологізованим впливом та приду-
шенням ініціативи й творчості студентів, що, на думку 
таких викладачів, є найбільш ефективним і доцільним 
в управлінні навчальною діяльністю;

● спрямованість на формуюче навчання, яке 
обмежується тільки задачами предмета та орієнтується 
на сьогодення;

● визнання пріоритету методів та форм 
професійного навчання, недооцінка ролі особистості 
викладача в педагогічному впливі на студента.

При такий педагогічній взаємодії основна мета ви-
кладача – донести інформацію до студента, а результа-
ти засвоєння цих знань студентами залишаються поза 
увагою. 

Таким чином, можна стверджувати, що викладачі, 
які дотримуються суб’єкт-об’єктної парадигми 
професійної діяльності, вибірково розвивають у 
студентів тільки такі професійні якості, які є необхідними 
на їх погляд, і суттєво звужують особистісний ресурс 
розвитку студентів. Тривале спілкування студентів із 
такими викладачами формує в майбутніх фахівців спо-
живацьку позицію, ригідність мислення, і це призво-
дить до викривлення пізнавального та особистісного 
розвитку.

У ході нашого дослідження було встановлено, 
що доволі часто викладачі теоретично визнають 
недоліки суб’єкт-об’єктної парадигми, але у практичній 
діяльності констатують свій індивідуальний стиль 
педагогічної взаємодії, спираючись на власні критерії. 
Вони домінують у ціннісному компоненті особистості 
викладача та впливають на формування стилю 
педагогічного спілкування зі студентами. 

Суб’єкт-суб’єктна парадигма, в основі якої 
лежить відмова від авторитарно-репресивних 
форм здійснення педагогічної влади [9]. Викладач і 
студент – дві конкретні індивідуальності, розвиток 
відносин і спілкування яких відбувається на 
особистісному рівні. Вони постійно взаємо-
збагачуються, використовують діалог, співробіт-
ництво, взаємну творчість. Пізнання істинності 
відбувається в постійному розвитку відносно 
попередніх досягнень. У цьому контексті проблема 
педагогічної взаємодії дає можливість трактувати її 
не тільки як пізнавальну проблему, а як особистісну 
потребу в самоактуалізації, тісно переплетену з 
особистісно значущими життєвими відносинами 
індивіда. Педагогічна взаємодія постає перед нами 
як соціально-педагогічна взаємодія, взаємодіюча 
єдність пізнавальних процесів, властивостей і станів 
особистості, що відображається в пізнавальній та       
цілеутворювальній функціях свідомості та вимагає 
від учасників, викладача та студентів, адекватних 
проявів соціального інтелекту. 

Особистісно-орієнтоване навчання у ВНЗ складає 
передумови для формування особистісних утворень, 
таких як спрямованість на внутрішній світ іншої лю-
дини, його почуття, мотиви, цінності – які необхідні 
особистості для самостійного здобування знань і на-
вичок. Особистісно орієнтоване навчання забезпечує 
основу для виникнення внутрішніх протиріч у сфері 
міжособистісних відносин у системах «викладач – 
студент», «студент – студент», «студент – студенти» 
у різноманітних ситуаціях навчально-професійної 
діяльності.

Проблема педагогічної взаємодії повинна розгля-
датися в загальному контексті не тільки як ситуація 
взаємодій «викладач – студент», а й в аспекті 
особливості ситуацій та умов, які опосередковують 
цю взаємодію. Ці ситуації виступають механізмами 
оволодіння закономірностями дійсності, момента-
ми входження в соціальні та професійні відносини, 
які детермінують розвиток здібностей студента до 
вирішення практичних завдань. Рішення практичних 
завдань завжди пов’язано з пошуком оптимальних 
шляхів у контактах із сім’єю, друзями, колегами, ре-
ферентною групою. Педагогічна взаємодія викла-
дача з групою студентів обмежена тривалістю на-
вчального заняття, плануючи яке, педагог визначає 
майбутнє навчання зі студентами, а спілкування – це 
важлива складова її організації. На думку В. Кан-
Каліка [9], педагог повинен бути ініціатором, лідером 
в управлінні спілкуванням і в цілому навчально-ви-
ховним процесом. Для цього вчений радить зверну-
ти увагу на оперативність початку контакту, форму-
вання відчуття єдності групи, введення особистісних 
аспектів у взаємодію зі студентами, передачу студен-
там розуміння викладачем їх внутрішнього стану, вста-
новлення контакту з усією групою в цілому, зміну не-
гативних стереотипів стосовно окремих учнів. Освітній 
процес у ВНЗ потребує змін сутнісної його характери-
стики – взаємодії викладача і студентів, а для цього 
необхідна інша її організація. 

У ситуації педагогічної взаємодії повинен бути 
ініціатор, який має досвід, авторитет, моральне право 
формувати мету, ставити завдання, умови та засоби 
досягнення мети. Як правило, в ролі ініціатора взаємодії 
виступає викладач. Згідно з ідеями Л. Виготського [9], 
головний результат педагогічної діяльності необхідно 
розглянути з двох взаємопов’язаних сторін. По-перше, 
це особистісні нововведення викладача, постійне 
підвищення його професійної майстерності, і по-друге – 
якісні зміни в психічному розвитку того, хто навчається, 
наявність хорошої перспективи подальшого розвитку.  

В. Грибанов вважає, що психологічні якості люди-
ни виявляються в її практичних зв’язках з оточенням. 
Між якостями та системою відносин особистості існує 
взаємозв’язок, де системі відносин належить провідна 
роль. Особистісні якості розвиваються під впливом 
механізму ставлення людини до дійсності, спочатку 
у вигляді внутрішнього відгуку людини на зовнішній 
вплив, і згодом поступово опосередковується форму-
вання стійких внутрішніх якостей особистості. 

Вказуючи на те, що особистість є суб’єктом 
поведінки та діяльності, Б. Ананьєв відмічає 
складність формування системи її відносин, на-
станов, мотивів, цілей, цінностей, які реалізуються 
в системі суспільних функцій – ролей, які виконує 
людина в заданих соціальних ситуаціях розвитку. 
Особливість взаємодії об’єктивних і суб’єктивних умов 
в особистісному розвитку відображена в положенні 
про особистість як сукупність якостей об’єкта і суб’єкта. 
В структурі особистості, яка має соціальні, соціально-
психологічні, психофізіологічні характеристики, 
відбуваються різноманітні зміни цих характеристик, а 
також їх комбінацій, залежно від умов життєдіяльності. 
Об’єктивні умови включають у себе завдання, які 
суб’єкт сприймає як особистісно значущі. Отже, про-
блема розвитку особистості може сприйматися як про-
блема взаємодії суб’єкта й об’єкта. 

Під «об’єктом» розуміємо те, що протидіє суб’єкту 
в його предметно-практичній і пізнавальній діяльності, 
а під «суб’єктом» – носія предметно-практичної 
діяльності та пізнання. Взаємозв’язок суб’єкта й об’єкта 
формує образ світу, сукупність знань людини про себе, 
інших тощо. Особливу роль у формуванні особистості 
несе особистість іншої людини. Образ іншої людини 
постійно включається в різноманітні зв’язки залеж-
но від особливостей мислення індивіду. Образ іншої 
людини – це уявлення про його поведінку, вчинки, дії 
стосовно суб’єкта діяльності, відбиток суб’єктивного 
ставлення до нього.
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● ігнорування власної  думки студентів (65,5%);
● розходження між особистісними та профе сій-

ними якостями викладача (53,1%);
● відсутність толерантності, розуміння у відно-

синах (52,9%);
● дотримання викладачем жорсткої рольової 

дистанції (51%).
Визначені показники дослідження дозволили вста-

новити значний зв'язок з парадигмами педагогічного 
знання викладача і зробити такі висновки: 

● якщо у викладача в ціннісному компоненті 
індивідуального стилю взаємодії домінує суб’єкт-
об’єктна парадигма, то його ефективність у полі 
функціональної взаємодії є досить низькою; 

● неврахування думки студента призводить не 
тільки до низької можливості змінити стиль взаємодії, а 
й до нездатності впливу особистості викладача на роз-
виток особистості студента; 

● наявність суттєвих відмінностей між 
особистісними та професійними якостями викла-
дача негативно впливає на розвиток студента як 
особистості. 

Для виявлення характеру взаємодії викладача і 
студента ми застосували проективні методики, ме-
тод незакінчених речень, художні та образні засо-
би рефлексії. Студенти старших курсів визначили 
різноманітні порівняння взаємовідносин викладача 
і студента в педагогічному процесі, які ми умовно 
класифікували як «взаємодія: погана (30%) та хороша 
(35,5%), неефективна (12,5%) та нейтральна (22%)». 
Під час аналізу відповідей студентів про якість впливу 
особливостей викладача на розвиток їх особистості 
було отримано такі висновки: більшість з них наго-
лосили, що однозначно відповісти на це питання не-
можливо, оскільки різні викладачі здійснюють на них 
різний вплив. Розвивальний вплив відмітили 73,5% 
студентів, нейтральний – 55,8% та руйнівний вплив – 
30% респондентів.

Розвивальний вплив здійснюють: 
● Викладачі, які професійно володіють своєю 

дисципліною і можуть добре пояснювати. Студенти 
вважають, що такий вплив відбувається в стимуляції 
розвитку інтелекту, самостійності, професійних умінь, 
такі викладачі змінюють світогляд, готують студента до 
професійної діяльності.

● Викладачі, які творчо підходять до роботи, за-
стосовують інноваційні методи навчання, виходять 
за рамки навчальної програми. На думку студентів, 
відбувається розгортання їх творчого потенціалу, 
з’являється високий інтерес до дисципліни, вони на-
вчаються формулювати та відстоювати власну дум-
ку, цікавляться новими фактами, а все це  допомагає 
зрозуміти власні здібності.

● Викладачі, які мають відповідні особистісні та 
професійні якості. Саме це сприяє перейманню по-
зитивних якостей людини – манери поведінки та 
спілкування, бажання розвивати їх у структурі власної 
особистості, відбувається оволодіння професійно важ-
ливими якостями фахівця.

● Викладачі, які не володіють змістом навчальної 
дисципліни і педагогічними прийомами. Студенти 
наголошують, що позитивний вплив відбувається 
за рахунок того, що студенти бачать, яким не по-
винен бути викладач, які професійні помилки не 
слід наслідувати, які індивідуальні якості людини не 
відповідають професійним вимогам, виникає тенденція 
до викорінення їх зі структури власної особистості.

Нейтральний вплив здійснюють пересічні 
викладачі, які не відмічаються цікавими професійними 
та особистісними якостями, не виділяються інтелектом, 
вони не запам’ятовуються в навчальному процесі, на їх 
заняття ходити нецікаво, вони не вливають на розвиток 
особистості, вони не зацікавленні у взаємодії, працю-
ють знеособлено і безініціативно.

Руйнівний вплив здійснюють викладачі з нега-
тивними особистісними рисами та професійними 
якостями. Вони грубі, нестримані, некомпетентні, 
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або «суб’єкт-суб’єктної» парадигм цінності, які вважає 
професійно необхідними, створює індивідуальну систе-
му професійних орієнтацій, які детермінують динаміку 
вдосконалення педагогічної взаємодії. Саме тому не-
достатньо ознайомити викладачів ВНЗ із технологіями 
особистісно орієнтованого навчання з метою зміни їх 
взаємовідносин зі студентами, оскільки вони регла-
ментуються не знаннями, а внутрішніми особистісними 
компонентами педагогічної взаємодії. 

У вивченні взаємодії викладача і студента необхідно 
враховувати, що взаєморозуміння не може бути 
повністю вичерпаним, а результати взаємодії повністю 
передбаченими. Але впровадження нормативно 
відкритого навчання, орієнтованого на особистість сту-
дента, детермінує зміну індивідуального педагогічного 
стилю викладача, обумовить необхідність налагоджен-
ня спільних дій, пошуку нових методів і технологій на-
вчання [2].

Нами проведено дослідження серед викладачів 
і студентів Національного авіаційного університету з 
метою вивчення позиції учасників освітнього процесу 
при педагогічній взаємодії, яка відображає особливості 
вузівської системи освіти.

Методики дослідження були спрямовані на вивчен-
ня позицій викладачів і студентів у процесі педагогічної 
взаємодії та її характеру: анкетування, проективні 
питання, методика незакінчених речень, тест на ви-
явлення домінуючого стилю педагогічної діяльності 
викладача [1].

Результати дослідження продемонстрували, що 
більшість викладачів усвідомлює необхідність зміни 
свого індивідуального стилю педагогічної взаємодії зі 
студентами відповідно до основних категорій суб’єкт-
суб’єктної парадигми (72,5%). Вони відзначили, що ос-
новними труднощами, з якими  стикаються викладачі в 
цьому процесі, є такі: 

● виявлення запитів студентів (78,8%);
● необхідність високого рівня професійної культу-

ри (70,9%);
● необхідність великих часових затрат (68,7%);
● діагностика індивідуальних та професійних яко-

стей (68,3%);
● відмова від авторитарного стилю спілкування 

(58,5%);
● необхідність  перебудови стилю викладання  від  

репродуктивних завдань до продуктивних, творчих 
форм проведення занять (56%), емоційно-нервові за-
трати (55,7%). 

Також, враховуючи результати, можна відмітити 
пари протилежностей у педагогічній взаємодії: 

● колективне навчання – індивідуальне навчання; 
● когнітивність, змістовність навчання – 

особистість студента, індивідуальні особливості сприй-
мання, мислення, самоактуалізації; 

● програма навчання – спрямованість особистості; 
● система навчання – індивідуальна концепція на-

вчання; 
● педагогічні технології – адаптація педагогічних 

технологій відповідно до власних здібностей; 
● здібність до самовираження – потреба в 

самовираженні; 
● зовнішній вираз – внутрішні відчуття; 
● економічні можливості – педагогічні потреби; 
● навчальні завдання – індивідуальні особливості 

осмислення  інформації.
Переборення вищеописаних труднощів пов’я-

зано з необхідністю змінити внутрішні компонен-
ти індивідуального стилю педагогічної взаємодії,  
готовністю до саморегуляції та рефлексії. 

Аналіз студентських відповідей дозволив нам ви-
явити основні причини незадоволеності педагогічною 
взаємодією з викладачем: 

● домінування монологічного стилю ведення лек-
цій них занять (70,5%);

● ставлення викладача до студентів як до об’єкта 
педагогічного впливу (68,9%);
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вчитися, спричиняють втрату інтересу до предмета, 
породжують злість, агресивність, емоційне виго -
ряння, бажання  уникати контактів, зниження 
працездатності.

Отже, отримані результати дають змогу ствер-
джувати, що саме особистісні якості викладача, які 
виявляються в педагогічній взаємодії, впливають на 
особистість студента і виконують виховні функції. Так, 
95% студентів підвередили у відповідях, що особистість 
викладача та його індивідуальний стиль взаємодії 
суттєво впливає на ставлення до предмета. 

На думку студентів, педагогічна взаємодія тоді 
позитивно вплине на опанування предмета, якщо 
викладач володіє такими професійними та індиві-
дуальними якостями: активність, енергійність, 
адекватна реакція на зміну атмосфери в аудиторії, 
заглибленість у предмет, високі моральні якості, 
поважне ставлення до особистості студента, 
готовність допомогти, цікаве викладання матеріалу, 
використання інноваційних форм навчання, ерудиція, 
почуття гумору, власна гідність. Студенти вважають, 
що за умови налагодження відповідної взаємодії вони 
схильні пробачати такому викладачеві деякі педагогічні 
помилки. Серед негативних проявів взаємодії 
студентами було відзначено: надмірна балакучість, 
метушливість, нетерплячість, недовірливість, нав’я-
зування власних думок, зарозумілість, гордовитість, 
пихатість, схильність до приниження, підкреслення 
власної ерудованості, нестриманість у реакціях. 
Невелика кількість студентів (5,5%) відмітила, що 
індивідуальний стиль взаємодії викладача не впливає 
на їх ставлення до предмета, оскільки вони вважають, 
що окрема людина не може вплинути на їх інтерес до 
навчання.

Можна зробити висновок, що в освітньому процесі 
ВНЗ домінує вплив викладача на студента; педагогічна 
взаємодія в більшості випадків оцінена студентами 
як малоефективна. Тільки за наявності у викладача 
ціннісних орієнтацій на суб’єкт-суб’єктну взаємодію, 
на цілеспрямовані дії зі стимулювання партнерських, 
діалогічних відносин студент відчуває себе ефектив-
ною особистістю, яка користується комунікативними 
правами. Так С.  Братченко [7] до комунікативних прав 
особистості студента відносить права на свою систе-
му цінностей, індивідуальність, незалежність, вільну, 
ніким не регламентовану думку, захист власної позиції, 
відкриту демонстрацію особистісно значущих проблем, 
побудову спілкування на принципах рівності, незалеж-
но від статусу співбесідника.

Висновки. У результаті аналізу проблеми 
педагогічної взаємодії у ВНЗ можна зробити висновок, 
що важливою умовою формування індивідуального 
стилю педагогічної взаємодії є особистісно орієнтоване 
навчання, пріоритет суб’єкт-суб’єктної парадигми. 
Упровадження нормативно відкритого навчання, 
орієнтованого на особистість студента, детермінує 
зміну індивідуального педагогічного стилю викладача, 
обумовлює необхідність налагодження спільних дій, по-
шук нових методів і технологій навчання. 

Найбільш розповсюдженими в педагогічній 
практиці зараз є суб’єкт-об’єктна та суб’єкт-суб’єктна 
парадигми, які вміщують зміст освіти і сенс навчальної 
діяльності.

За результатами проведеного дослідження позицій 
викладачів і студентів у процесі педагогічної взаємодії 
та її характеру встановлено, що більшість викладачів 
теоретично визнають недоліки суб’єкт-об’єктної пара-
дигми, але у практичній діяльності констатують свій 
індивідуальний стиль педагогічної взаємодії, спираю-
чись на власні критерії. Вони домінують у ціннісному 
компоненті особистості викладача і впливають на 
формування стилю педагогічного спілкування зі сту-
дентами. Викладач, який реалізує індивідуальний 
стиль педагогічної взаємодії, що базується на суб’єкт-
об’єктній парадигмі, приводить у відповідність зі своїми 
ціннісними орієнтаціями вибіркове розкриття деяких 
ресурсів студента і відкидає те, що не відповідає його 
педагогічним поглядам. 

 Особливості педагогічної взаємодії викладача 
можуть бути як фактором руйнування особистості 
студента (наприклад, маніпулюючи поведінкою, засто-
совуючи гальмуючу стратегію взаємодії), так і сприяти 
розвитку саморозуміння, самоповаги, самовдоско-
наленню – при реалізації особистісно орієнтованої 
стратегії. 
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ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ ЛИЧНОСТНО 

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Проведен анализ проблемы педагогического взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса в 

высшем учебном заведении. Определены наиболее распространенные в современной образовательной практике 
педагогические парадигмы.  Проанализированы особенности педагогических парадигм в контексте профессиональ-
ной деятельности преподавателя высшей школы. Представлен анализ результатов исследования изучения позиции 
участников образовательного процесса при педагогическом взаимодействии.

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, личностно ориентированное обучение, субъект-объектная 
парадигма, субъект-субъектная парадигма, образовательный процесс, педагогическая деятельность, педагогическое 
общение, индивидуальный стиль обучения.
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Розглянуто проблеми організації та контролю ефективної самостійної роботи студентів у зв’язку з сучасними 
загальноєвропейськими вимогами визначення трудомісткості навчальної діяльності. На прикладі одного з поширених 
у практиці ВНЗ видів самостійної роботи – підготовка реферату – представлено дидактичні засади отримання освітніх 
результатів за конкретні академічні години. 

Ключові слова: самостійна робота, реферат, педагогічна взаємодія, дидактичні принципи, індивідуальна освітня 
траєкторія, особистісно-орієнтований підхід, інформатизація, науковий дискурс, комунікація, компетентність, модуль.

РЕФЕРАТ: ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЕФЕКТИВНОЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
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Alpatova Oleksandra
PEDAGOGIC INTERACTION IN THE SYSTEM OА STUDENT-CENTERED LEARNING

The article looks into the student-teacher interaction in the educational process in higher school. The most common in 
modern educational practice pedagogical paradigms are identified. The specificity of pedagogical paradigms in the context of 
university teacher professional activities are defined. The analysis of the results of studying the position of participants in the 
educational process in the pedagogical interaction is presented.

Keywords: pedagogical interaction, student-centered learning, subject - object paradigm, the subject - subjective 
paradigm, educational process, teaching activities, university education, pedagogical communication, individual learning style.

відповідальність всіх учасників навчального процесу 
за організацію навчальних годин, і в першу чергу тих, 
що відведені на самостійну роботу [2]. На сучасному 
етапі в рамках Болонського процесу ВНЗ запропоно-
вано враховувати загальне навчальне навантаження 
студента, сумарний час, що він витратив в аудиторії та 
поза нею на оволодіння програмою. 

Таким чином, актуальним завданням є вивчення 
та обґрунтування потенціалу конкретних методів 
самостійної роботи в національних ВНЗ та способів їх 
адаптації до нових вимог. У межах цієї статті вважаємо 
достатнім розглянути практичні аспекти поширеного 
у сучасному українському ВНЗ реферату як дидак-
тичного інструменту. Недостатньо сформовані навич-
ки працювати самостійно є причиною зниження якості 
фундаментальної підготовки студентів. Для розвитку 
навчально-пізнавальної та науково-дослідницької 
актив  ності студентів, підвищення ефективності само-
стійної роботи необхідно визначити потенціал окремих 
її видів. На наш погляд, детальне вивчення елемен-
тів навчального процесу є підґрунтям для систем-
ного аналізу та запровадження нових нормативів 
трудомісткості засвоєння студентами освітніх 
програм. 

Мета статті. Визначити функцію реферативної ро-
боти у процесі організації самостійної роботи сучасного 
студента. Обґрунтувати актуальність розробки норма-
тивно-методичних матеріалів, зокрема формування 
дієвих критеріїв оцінювання реферату, для досягнення 
позитивних результатів відповідно до сучасних вимог 
та специфіки модульного навчання. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Оптимізація самостійної роботи студентів у ВНЗ є пред-
метом дослідження вітчизняних і зарубіжних методис-
тів, педагогів, психологів: С. Акманової [3], А. Бара та 
Д. Тага [4], В. Буряка [5], П. Підкасистого [2], Б. Сазоно-
ва [6], В. Сластьоніна [7] та ін. 

Увага науковців спрямована і на конкретні способи 
управління самостійною роботою студентів поза ауди-
торією (В. Козаков [8] та ін.), зокрема на розвиток важ-
ливого уміння планувати свою пізнавальну діяльність 
(О. Огнев’юк [9], Л. Онучакова [9], А. Фурман [10] та 
ін.). Системний підхід до організації самостійної роботи 

Постановка проблеми та її актуальність. У 
зв’язку з євроінтеграційними процесами у сфері 
вищої освіти України останніми роками посилився на-
уково-практичний інтерес до вивчення ефективності 
самостійної роботи студентів. Активність і самостійність 
тих, хто навчається, як дидактичний принцип набуває 
особливої значущості сьогодні. Серед основних причин 
такої світової тенденції фахівці зазначають:

1) усвідомлення головного завдання вищої шко-
ли – підготовка конкурентоздатного, компетентного 
фахівця;

2) актуальність неперервної освіти сьогодні (освіта 
протягом життя), що вимагає постійного вдосконален-
ня власних знань; 

3) потреба в організаційних змінах освітнього 
процесу (скорочення аудиторної роботи, відхід 
від традиційного «пасивного» слухання лекцій до 
збільшення самостійної роботи студентів) внаслідок 
стрімкого розвитку інформаційних технологій, пробле-
ми накопичення та зберігання знань [1]. 

У зв’язку із зазначеним, викладачам і студентам 
країн – учасниць Болонського процесу необхідно за-
провадити ефективні форми і методи самостійної ро-
боти та відповідно до нової парадигми освіти визначи-
ти критерії оцінювання виконаної студентом роботи у 
системі залікових одиниць. 

Для української вищої школи введення залікових 
одиниць потребує переосмислення самого механізму 
фіксації результатів освіти, формування адекват-
них світовим підходів для накопичення, визнання та 
присвоєння кваліфікації в умовах неперервного на-
вчання. Відповідно до принципу академічної свободи 
навчальні заклади самостійно визначають певні пра-
вила зарахування видів самостійної роботи студентів, 
у тому числі кількість академічних годин на різні види 
навчальної роботи, що є необхідною складовою 
робочої навчальної програми. 

Детальних нормативних документів і рекомендацій 
у цих питань немає. Водночас започаткований процес 
формування єдиного навчального європейського про-
стору породжує необхідність узгодження, оновлення 
та кореляції підходів щодо поточного та підсумкового 
оцінювання результатів навчання, посилює 
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В. Буряка [5] та ін. 
Розв’язання проблеми навчання реферуванню 

розглядалось переважно у зв’язку з формуванням 
комунікативних якостей під час вивчення рідної та 
іноземної мов. Автори наукових праць пропонують 
різні підходи до:

● тлумачення поняття реферування (А. Гречихіна 
[11], А. Коваленко [9], Т. Ковальчук [9]);

● класифікації типів рефератів (В. Гаркушева [11], 
І. Манн [11], Л. П’ятницька [11], У. Ханн [11], В. Шамрай 
[11], Д. Чернілевський [12]);

● підходів у навчанні реферуванню (В. Авраменко 
[9], А. Хван [11]);

● критеріїв відбору професійно-орієнтованих тек-
стів, що призначені для реферування (Т. Балицька [9]). 

Проте на сучасному етапі виникає об’єктивна по-
треба приділити увагу нормам забезпечення та фіксації 
реальних результатів самостійної роботи, зокрема 
реферативної, а також розрахункам академічного часу 
для визначення її трудомісткості.

Виклад основного матеріалу. Згідно з Положен-
ням про організацію навчального процесу у вищих на-
вчальних закладах України, затвердженим наказом 
МОН України від 2 грудня 1993 р. № 161 [13], самостій-
на робота є основним засобом оволодіння навчальним 
матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних 
занять. Навчальний час, відведений на самостійну ро-
боту студентів, регламентується робочими планами 
ВНЗ і складає не менше 1/3 та не більше 2/3 загально-
го обсягу навчального часу студента, відведеного для 
вивчення конкретної дисципліни. 

Йдеться не лише про збільшення кількості годин 
на самостійне навчання, а про принциповий перегляд 
організації навчального процесу у ВНЗ, який має орга-
нізовуватися так, щоб розвивати уміння вчитися, фор-
мувати у студента здібності до саморозвитку, творчого 
застосування отриманих знань, способів адаптації до 
професійної діяльності. Сучасний ринок праці потребує 
ініціативних, цілеспрямованих і творчих спеціалістів, 
тому для роботодавця в першу чергу важливо оцінити 
наявність у претендента на посаду сформованих вмінь 
оперативно мислити, самостійно приймати рішення, 
системно бачити процеси.

Ґрунтуючись на дослідженнях С. Акманової [3], 
В. Козакова [8], О. Огнев’юка [9], Л. Онучакової [9], 
А. Фурмана [10] , ми розглядаємо самостійну роботу 
студентів як особливу форму навчальної діяльності 
суб’єкта, у процесі якої студенти оволодівають знання-
ми і вміннями, а також розвивають такі якості особис-
тості, як самостійність і активність. Без самостійності 
пізнання неможливе формування поглядів, переко-
нань, наукової позиції студентів. 

Результати досліджень [2; 14] переконливо свід-
чать про важливість самостійної роботи у формуванні 
та розвитку знань, посиленні пізнавального інтересу, 
у пошуку способів вирішення нестандартних завдань. 
Самостійна робота виконується у процесі навчання без 
участі викладача, проте за його завданням та рекомен-
даціями у спеціально відведений час, а «учні свідомо 
прагнуть досягти поставленої в завданні мети, прояв-
ляючи свої зусилля і виражаючи в тій або іншій фор-
мі результати своїх розумових або фізичних (або тих і 
інших разом) дій» [7, с. 98].

Відповідно до специфіки модульного навчання ви-
кладач сучасного ВНЗ розробляє методичне керівни-
цтво для засвоєння навчального модуля, індивідуалі-
зує та активізує процес самостійної роботи студента. 
Питання специфікації модуля є ключовим для забез-
печення навчального результату. Розглянемо один 
елемент організації та контролю засвоєння навчаль-
ного матеріалу – реферат, який виконується частіше 
формально, в рамках модульного навантаження. Про-
те саме така письмова робота формує навички, уміння 
та компетентності, що є необхідними перш за все для 
професійного зростання студента, а не для організації 
процесу навчання [14]. Відповідно у педагогічній літера-

турі знаходимо висновки про різницю освітніх процесів 
на території СНД та, наприклад, Європи й Америки, 
що пов’язані безпосередньо з роботою студентів над 
рефератами та есе [15]. 

Реферат – це важливий вид творчої самостійної 
роботи студента, який має привабливі характеристи-
ки як для викладачів, так і для студентів: малий  обсяг, 
універсальність та зручність у процесі організації само-
стійної роботи студентів з будь-якого, в першу чергу 
теоретичного курсу. У науково-методичній літературі 
простежується узгодженість поглядів на навчальне 
призначення такого наукового тексту: 

● «реферат – найбільш проста за змістом та мала 
за обсягом робота, що обмежує дослідження оглядом 
літературних джерел, їх загальним аналізом та форму-
люванням висновків» [11]; 

● «реферат – короткий письмовий чи усний ви-
клад змісту першоджерела (книги, статті, доповіді), 
літератури з теми. Реферована інформація – вторинна 
інформація, основною метою якої є скорочення часу, 
який витрачається споживачами на аналіз інформації, 
забезпечення їм орієнтування в потоці інформації, при-
вернення уваги фахівців до нових проблем, які вимага-
ють вирішення» [11];

● «у вищій школі реферат становить самостійний 
виклад студентом у письмовій формі на основі реко-
мендованих та дібраних самостійно джерел з однієї 
з ключових проблем дисципліни, що вивчається, 
як дидактичний прийом може розглядатися як вид 
самостійної пізнавальної діяльності, як форма залу-
чення до наукової діяльності, як метод оцінки якості 
результатів навчання» [12, с. 284].

У зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційно-
комунікаційних технологій, на наш погляд, відбувається 
зміна навчально-виховної функції реферату, по-новому 
здійснюється пошук і вибір джерел, ускладнюється 
завдання  компресії наукового тексту. Збільшення 
та доступність ресурсів, у першу чергу електронних, 
вимагає від методистів оновлення вимог, методич-
них рекомендацій, критеріїв оцінювання навчальної 
реферативної роботи, у цілому посилює практичне 
значення реферування у вищій школі. 

Аналіз наукових публікацій у фахових журналах, 
матеріалів науково-практичних конференцій та мережі 
Інтернет показує, що проблема навчання реферу-
ванню сучасних студентів у ВНЗ з урахуванням їхніх 
комунікативно-пізнавальних і професійно-орієнтованих 
інтересів потребує розроблення. 

Узагальнивши результати теоретичного пошуку, за-
значимо основні труднощі та протиріччя, які необхідно 
подолати для забезпечення ефективного навчального 
процесу: 

● відсутність опублікованих робіт стосовно 
прозорої та зрозумілої для студентів системи критеріїв, 
процедур і правил, що використовуються викладачем 
для визначення якості виконаної реферативної роботи; 

● безсистемність реферування як спеціального 
завдання в межах спеціально відведеного часу на 
самостійну роботу;

● розбіжності у розумінні самостійності під час на-
писання реферату; 

● зосередженість на викладенні власних думок 
під час написання реферату;

акцент на систематизацію інформації, поло-
жень, ідей та розуміння позиції авторів опрацьованих 
джерел;

● низький рівень уміння студентів працювати з 
літературними джерелами і періодичними виданнями, 
феномен «когнітивного перевантаження»; 

● формальне ставлення студентів і викладачів до 
організації та методичного забезпечення цієї роботи 
(як результат – репродукування інформації). 

Порівняльний аналіз практичних умов організації 
самостійної роботи студентів у західноєвропейській та 
українській вищій школі дає можливість переконатися 
у продуктивності студентоорієнтованого навчального 
процесу з обов’язковим індивідуальним спілкуванням 
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самостійної роботи студентів та диференціацією за 
формами, з нормуванням та контролем виконання всіх 
завдань згідно з опублікованими критеріями, з обго-
воренням результатів виконаної роботи в аудиторний 
час [6]. 

Таким чином, для оптимізації реферування як 
важливого різновиду сучасної самостійної роботи 
необхідно розробити: 

● критерії оптимальності – кількість використаних 
джерел, параметри відбору, необхідний навчальний 
час, вимоги до кінцевого продукту (оформлення, зміст, 
призначення); 

● варіативні параметри та обмеження, які дозво-
лять впливати на ефективність процесу – типи джерел, 
технологія роботи з науковими текстами, варіанти про-
грамного забезпечення тощо. 

Ключовим похідним положенням процесу 
підвищення ефективності реферативної роботи у 
вітчизняних ВНЗ може бути доцільність постійного по-
шуку викладачами і студентами відповіді на питання 
«для чого?». А. Мелецинек [16] підкреслює, що осмис-
лення цілей навчання взагалі визнається провідним 
фактором забезпечення якості навчання, активізації 
відповідального включення студентів у навчальну 
діяльність. Стосовно реферату важливим є розуміння 
специфіки цілей висловлювання (текстів) та їх 
структури. 

Приклади нормативної документації ВНЗ України 
свідчать про поступове введення у практику системно-
го розроблення та публікації методичних рекомендацій 
і вимог щодо виконання рефератів. Наприклад, у 
положенні про кредитно-модульну систему організації 
навчального процесу в Національному університеті 
державної податкової служби України вказано: «Рефе-
рати, аналітичні огляди та ін. – індивідуальні завдання, 
які сприяють поглибленню і розширенню теоретичних 
знань студентів з окремих тем дисципліни, розвива-
ють навички самостійної роботи з навчальною та на-
уковою літературою. Ця форма індивідуальних завдань 
рекомендується для теоретичних курсів. В одному 
семестрі кількість рефератів з однієї дисципліни не 
може бути більше одного. На виконання реферату з 
дисципліни у робочій навчальній програмі з дисципліни 
необхідно передбачити не менше 10–15 годин 
самостійної роботи студентів» [17]. У Положенні про 
організацію навчального процесу за кредитно-модуль-
ною системою Національного авіаційного університету 
зазначено: «Самостійна робота студента є основним 
видом засвоєння навчального матеріалу у вільний від 
аудиторних занять час. Під час самостійної роботи 
студент опрацьовує теоретичний матеріал, виконує 
індивідуальні завдання, проводить науково-дослідну 
роботу тощо. Зміст самостійної роботи студентів над 
конкретною дисципліною визначається робочою на-
вчальною програмою з цієї дисципліни, навчально-
методичними матеріалами, завданнями та вказівками 
викладача» [18].

І хоча детальних та аргументованих роз’яснень для 
студентів і викладачів (пакета документів з планом ви-
конання всіх завдань, у тому числі й для самостійного 
виконання) не опубліковано, теоретики і практики 
спрямовують зусилля на пошук і впровадження та-
ких методик, що розвивають творчість студентів, 
оригінальність, незалежність у висновках. Наприклад, 
для підвищення продуктивності методично доцільною 
вважають таку тематику реферативних робіт, що 
технічно «не дозволить» студенту розкрити певну 
тему, користуючись обмеженою кількістю джерел, 
якими б вичерпними та ґрунтовними вони не були [9]. 
У розрахунках академічного часу викладачі спирають-
ся на рекомендації щодо трудомісткості самостійної 
роботи, опубліковані за результатами ергономічних 
досліджень.

Однак проблема низької ефективності реферуван-
ня у вітчизняних ВНЗ останніми роками пов’язується 
не тільки з відсутністю конкретних вимог і втратою 

традиційного уявлення, що реферативна робота не 
містить складних елементів суто наукового дослідження, 
не вимагає високого рівня самостійності у викладенні 
положень, а полягає у першу чергу в змістовій роботі 
з різними науковими джерелами, довідниками, 
інформаційними повідомленнями, у систематизації та 
узагальненні опрацьованих матеріалів. 

Доцільність реферування як традиційного для 
вищої школи виду діяльності останнім часом ставиться 
під сумнів через формальне його виконання, особли-
во зі зростанням популярності Інтернет-ресурсів для 
студентів. Спостереження та анкетування свідчать, 
що «студенти не сприймають реферування як важли-
вий вид діяльності, спрямований на активізацію кри-
тичного мислення, культурно-контрастивного аналізу 
відомостей і фактів, що містяться у професійно-
орієнтованих текстах» [19]. Загальновідомо, що студен-
там пропонують готовий реферат, безкоштовно або 
за гроші, що блокує навіть класичні функції реферату 
(структуризація знань учнів у формі звітності) та при-
зводить до погіршення якості освіти. 

Водночас необхідно підкреслити й переваги 
Інтернету щодо пошуку інформації, які зазначають 
фахівці [20]: 

● збільшення доступності довідкових матеріалів і 
даних для всіх категорій користувачів; 

● подолання нерівномірності розподілу інфор-
маційних баз у рамках національних освітніх систем;

● кількісне зростання та якісна різноманітність 
інформації, що не вимагає від кожної освітньої устано-
ви або користувача дорогого і складного устаткування;

● можливість розповсюдження не лише текстів, а 
й аудіозаписів, зображень і відеофільмів. 

Проте саме багатство і різноманітність вибору є 
небезпекою, що може призвести до когнітивного пе-
ревантаження. Сучасні дослідження у цьому аспекті 
свідчать, що студенти вітчизняних ВНЗ, особливо на 
першому курсі, не мають необхідних навичок навігації. 
Це «є первинною, стартовою проблемою для більшості 
студентів, що відштовхує їх уже на самому початку 
від подальших, змістових етапів освітнього процесу в 
Інтернет. На жаль, тільки 30% першокурсників уміють 
працювати з літературними джерелами і періодичними 
виданнями. Більшість користується готовими рефе-
ратами та іншою інформацією з інформаційного поля 
Інтернету, безладно компілюючи її» [20, с. 248]. Голов-
ною метою такої діяльності частіше є лише отримання 
додаткових балів для покращення позиції у системі 
рейтингового оцінювання. Не змінює сумну статистику 
і не врятовує від репродукування інформації поширена 
практика «захисту» реферату студентом, яка, на дум-
ку деяких викладачів, активізує самостійність роботи, 
і навіть погрози відраховувати студентів за Інтернет-
реферати та списування. Таким чином, формальне ви-
конання реферату не сприяє розвитку компетентності, 
необхідної для подальшого успішного навчання та 
професійної діяльності.

З огляду на зазначені функції реферування у 
процесі навчання розглядаємо цей вид самостійної 
роботи як необхідний для розв’язання важливих за-
вдань сучасної освіти: навчання студентів здійснювати 
результативний пошук інформації, самостійно створю-
вати цільові тексти, засвоювати способи продуктивної 
комунікації. Однак аналіз проблеми у сучасній практиці 
використання цього різновиду самостійної роботи 
доводить необхідність оновлення методик з метою 
оптимізації навчальної роботи студентів. Такий процес 
потребує конкретизації завдань для студента, напри-
клад, розуміння позиції авторів текстів, максимальне й 
повне використання літератури у своїй роботі. Викла-
дач повинен у першу чергу звертати увагу на вміння 
працювати з науковою літературою, виокремлювати 
проблему з контексту, навички логічного мислення, 
культуру письмового мовлення, знання належного 
оформлення наукового тексту, цитування, складання 
бібліографії. Відповідно й оцінювання реферату має 
бути диференційованим. 
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Е 4. Robert B. Barr, John Tagg. From Teaching to Learning – 

A New Paradigm for ...
5. Undergraduate Education // Change. – 1995, November/

December. – Р. 13–25.
6. Буряк В. К. Самостійна робота як системоутворюючий 

елемент навчальної діяльності студентів / В. К. Буряк // 
Вища освіта. – 2008. – № 5.– С. 10–20.

7. Сазонов Б. Академические часы, зачетные единицы и 
модели учебной нагрузки / Сазонов Б. // Высшее обра-
зование в России. – 2008. – № 11. – С. 3–20. 

8. Педагогика профессионального образования: [учеб. 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Бело-
зерцев Е. П., Гонеев А. Д., Пашков А. Г. и др. [под ред. 
В. А. Сластенина]. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2004. – 368 с.

9. Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и ее 
информационно-методическое обеспечение : учебн. по-
соб. / Козаков В. А. – К. : Вища школа, 1990. – 112 с.

10. Балицька Т. В. Організаційно-педагогічні умови само-
стій ної роботи студентів у процесі  кредитно-модуль-
ного навчання / Балицька Т. // Вісник ЛНУ імені Тараса 
Шевченка. – 2011. – №13 (224). – Ч. І. – С. 53–59.

11. Фурман А. В. Модульно-розвивальна технологія про-
ведення лекційних  курсів / А. В. Фурман // Освіта. –
2000. – 15 листопада. – С. 26–27.

12. Серебрянська І. М. Реферування як засіб підвищення 
інтенсивності навчання іноземної мови у вищих навчаль-
них закладах / Серебрянська І. // Вісник СумДУ. – 2006. – 
№3(87)’ 91. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/.../Serebryanska.pd.

13. Педагогіка вищої школи: Підручник / Чернілевський Д. В., 
Гамрецький І. С., Зарічанський О. А.; За ред. Д. В. Чер-
ні левського. – Вінниця: АМСКП, Глобус-Прес, 2010. – 
408 с. 

14. Наказ МОН України від 02.06.93 № 161 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http:// http://search.ligazakon.
ua/l_doc2.nsf/link1/REG173.html 

15. Рябцовский Г. В. Методические рекомендации по под-
готовке и оформлению письменных работ: учебно-ме-
тодическое пособие для студентов всех форм обуче-
ния [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dop.
uchebalegko.ru/docs/index-43338.html?page=3 

16. Казанская Л. П. К вопросу о модульно-компетентностном 
подходе в высшей школе: традиции и современность / 
Казанская Л. П., Каменская О. Г., Лелявская М. Г. // 
VІ Междунар. Севастоп. Кирилло-Мефодиев. чтения: 
сб. науч. тр. – Севастополь, 2012. – С. 577–586.

17. Мелецинек А. Инженерная педагогика. М.: МАДИ(ТУ), 
1998. – 185 с.

18. Офіційний сайт Національного університету Державної 
податкової служби України – Режим доступу: http://asta.
edu.ua/index.php/2011-09-27-04-22-47/750

19. Офіційний сайт Національного авіаційного університету. – 
[Електронний ресурс] Режим доступу: http://nau.edu.
ua/ua/menu/navchannya/kreditno-modulna-sistema.html

20. Жигірь В. І. Управління самостійною роботою студентів 
ВНЗ у процесі професійної підготовки. – [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://vuzlib.com/content/
view/177/84/

21. Гнатюк Н. Професійноспрямована інформаційна 
діяльність студента в Інтернет-середовищі // Сучасні 
інформаційні технології та інноваційні методики навчан-
ня у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, про-
блеми: зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. 
конф., 17–19 травня 2010 р., Вінниця. – Вип. 25 / [ред. 
кол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. ]. – К.: Вінниця, 2010. – 
С. 244–249.

Розв’язання проблеми розробки методичного за-
безпечення навчання студентів реферативній роботі 
потребує також узгодження характерних ознак на-
вчального реферату, на основі яких формуються 
критерії самоконтролю (для студента) та контролю (для 
викладача). 

Однак, зазначивши проблеми в освітньому 
середовищі, пов’язані з необхідністю оновлення форм і 
методів роботи з інформацією, ми погоджуємося з вис-
новками експертів щодо непорушності  головних цілей 
створення реферату [15, с. 581], а саме:

● критично осмислити, розглянути основні сучасні 
теорії, пов’язані з проблемою;

● викласти результати наукових досліджень, при-
свячених проблемі, що розглядається;

● детально охарактеризувати своєрідність 
(специфіку) розглянутого тексту;

● розглянути зміст теорії;
● описати стан вивчення проблеми;
● обґрунтувати точку зору (концепцію, теорію, 

ідею);
● здійснити критичний аналіз окремих положень 

сучасної теорії; 
● зіставити різні точки зору на проблему; 
● надати оцінку, аналіз (чого?); 
● узагальнити (що?);
● презентувати точки зору різних вчених на (що?). 
Такий підхід дозволяє побудувати алгоритм дій 

викладача і студента, який технічно спрямовує на от-
римання тексту певного формату, жанру та змісту. 
На думку викладачів-практиків, саме відпрацьована 
технологія реферативної роботи дозволить позбутися 
багатьох недоліків, що зафіксовано під час аналізу сту-
дентських рефератів.

Висновки. Підготовка реферату забезпечує 
формування та розвиток важливих для майбутньо-
го компетентного фахівця навичок критичного мис-
лення, розуміння, систематизації знань, актуальної 
презентації власної позиції, творчості. 

Від ефективності реферативної роботи, а також 
інших видів самостійної роботи у сучасному ВНЗ зале-
жить якість фундаментальної підготовки студентів. 

Проте для отримання такого результату сьогодні 
необхідно провести інвентаризацію всіх видів 
самостійної роботи, модернізувати вимоги та методичні 
рекомендації, сформувати актуальні стандарти 
навчальної діяльності з урахуванням особливостей 
освіти ХХІ ст., модульно-кредитного оцінювання, 
розвитку мережі Інтернет і супутникового зв’язку.

На шляху оновлення дидактичного забезпечен-
ня ефективної самостійної роботи у вищій школі 
вбачаємо перспективним розроблення та експеримен-
тальне впровадження у навчальний процес технології 
компресії наукових текстів, а також визначення 
необхідної та достатньої кількості академічних годин 
для навчальної роботи такого характеру.

Список використаних джерел:
1. Зорина Г. И. Организация самостоятельной работы сту-

дентов по дисциплине «Физическая химия» / Г. И. Зори-
на, Г. М. Курунина, Г. М. Бутов // Современные наукоём-
кие технологии. – 2010. – № 7. – С. 15–18. 

2. Пидкасистый П. И. Навыки самообразования – важней-
шая цель обучения / П. И. Пидкасистый, А. Е. Пасекутов // 
Вестник высшей школы. – 1987. – № 4. – С. 31–34. 

3. Акманова С. В. Развитие навыков самообучения у сту-
дентов университета: дисс... канд. пед. наук: 13.00.08 / 
Светлана Владимировна Акманова. – Магнитогорск, 
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Добротвор Е. В.
РЕФЕРАТ: ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Рассмотрены проблемы организации и контроля эффективной самостоятельной работы студентов в связи 

с общеевропейскими требованиями фиксации трудоемкости учебной деятельности. На примере одного из распро-
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здійснювати дистанційно-модульний контроль та аналіз 
своєї навчальної діяльності;

б) викладачам – систематично керувати навчаль-
ною роботою студентів, контролювати й аналізувати їх 
діяльність за кожним модулем навчальної дисципліни, 
що стимулює студента якісно засвоювати зміст вищої 
освіти. Це забезпечує об'єктивне визнання результатів 
навчання в різних навчальних закладах та країнах 
Європи. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Сьогодні розробляються теоретичні, практичні й 
соціальні аспекти дистанційного навчального сере-
довища в Україні. Цей факт підтверджують праці 
вчених В. Кухаренка, В. Олійника, О. Самойлен-
ка, К. Попової, П. Дмитренка та С. Пасічника. Але в 
педагогічній науці недостатньо розглянуто застосу-
вання технології дистанційного навчання в умовах 
кредитно-трансферної системи навчання у ВНЗ І–ІІ 
рівня акредитації.

Мета статті. Розглянути методику використан-
ня дистанційних технологій в умовах кредитно-
трансферної системи навчання у ВНЗ І–ІІ рівня 
акредитації.

Виклад основного матеріалу. Головною метою 
використання дистанційного навчання у Технічному 
коледжі Національного університету водного госпо-
дарства та природокористування (далі – НУВГП) є 
підвищення якості підготовки молодших спеціалістів 

Постановка проблеми та її актуальність. 
Дистанційне навчання – це навчання, у процесі якого 
надання істотної частини навчального матеріалу і 
більша частина взаємодії з викладачем здійснюються 
з використанням сучасних інформаційних технологій: 
супутникових зв'язків, комп'ютерних телекомунікацій, 
національного й кабельного телебачення, мульти-
ме діа, навчальних систем [7]. Технологія навчання в 
умовах кредитно-трансферної системи в більшості 
ВНЗ базується на пасивних інформаційних принци-
 пах навчання і здатна лише до масового «виробниц-
тва середніх спеціалістів», які не можуть бути 
конкурентоспроможними на європейському ринку праці. 
Крім того, вона недостатньо впливає на мотивацію 
навчання, не сприяє створенню атмосфери систе-
матичної самостійної роботи з оволодіння знаннями [6].

Використання дистанційних технологій в умовах 
кредитно-трансферної системи навчання у ВНЗ 
І–ІІ рівня акредитації можна розглядати як засіб 
підвищення мобільності студентів. Це дає можливість 
врахувати всі досягнення студента: не тільки 
навчальне навантаження, а й його участь у наукових 
дослідженнях, конференціях, предметних олімпіа-
дах тощо. Використання дистанційних технологій 
в умовах кредитно-модульної системи дає можли-
вість [5]: 

а) студентам – вибирати зручний час для вивчен-
ня й засвоєння навчальних дисциплін, самостійно 

страненных в практике ВНЗ видов самостоятельной работы – написание реферата – представлены дидактические 
основания достижения учебных результатов в конкретные академические часі.

Ключевые слова: самостоятельная работа, реферат, педагогическое взаимодействие, дидактические принци-
пы, индивидуальная образовательная траектория, личностно-ориентированный подход, информатизация, научный 
дискурс, коммуникация, компетентность, модуль.

Dobrotvor Olena 
WRITING AN ESSAY: THE DIDACTIC ASPECTS OF EFFECTIVE ORGANIZATION OF STUDENTS’ SELF-STUDY
The problems of organization and control of effective individual work of students in accordance with European requirements 

of measurement workload of learning activities were considered. Using essay as an example, the didactic foundations for 
achieving learning outcomes within specific academic timeline are presented.

Keywords: individual work, essay, teacher interaction, didactic principles, individual educational trajectory, student-centered 
approach, information, scientific discourse, communication, competence, module.

У статті обґрунтовано необхідність і розглянуто методику використання дистанційних технологій в умовах кредитно-
трансферної системи навчання у ВНЗ І–ІІ рівня акредитації. Описано методику використання різних технологій 
дистанційного навчання в умовах кредитно-трансферної системи навчання. 

Ключові слова:  технології дистанційного навчання, дистанційне навчання, кредитно-трансферна система, елек-
тронний підручник, вебінар, чат-конференція, тематичний форум, веб-квест.
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В УМОВАХ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ 

СИСТЕМИ НАВЧАННЯ У ВНЗ І–ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ
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ніх ресурсів з використанням сучасних інформаційних 
технологій та телекомунікаційних мереж. Опрацю -
вання кожного модуля навчального матеріалу 
дисципліни здійснюється в процесі аудиторної й 
позааудиторної роботи. Аудиторна робота міс-
тить традиційні засоби навчання: лекції, практич ні 
й лабораторні роботи, семінари та очні консуль-
тації. Позааудиторна робота здійснюється на основі 
використання дистанційних технологій навчан -
ня у заздалегідь методично підготовлених віртуаль-
них середовищах. Позааудиторна робота є фунда-
ментальним доповненням аудиторної роботи (рис. 1). 

Позааудиторна робота здійснюється на основі 
використання дистанційних технологій навчання у 
заздалегідь методично підготовлених віртуальних се-
редовищах. Позааудиторна робота є фундаменталь-
ним доповненням аудиторної роботи. У коледжі вико-
ристовуються такі дистанційні технології навчання:

1. Електронний підручник – використовується для 
самостійного опрацювання теоретичного матеріалу 
з дисципліни. На веб-ресурсах розміщуються 
електронні лекції, які містять набір навчальних 
матеріалів в електронному вигляді, що супроводжу-
ються демонстраційним матеріалом, мультимедійними 
презентаціями, відеоуроками, додатковими відо-
мостями, а також завдання та методичні вказівки до ви-
конання практичних, лабораторних робіт, семінарських 
занять, самостійної роботи студентів, курсового 
та дипломного проектування, питання на модульні 
контрольні роботи, залікові та екзаменаційні питан-
ня, індивідуальні завдання тощо. Бібліотека коледжу 
має доступ до електронної бази видань видавництва 
«Центр учбової літератури». 

2. Вебінари – особливий вид відеоконференцій, 
що одночасно забезпечує двосторонню переда-
чу, обробку, перетворення й подання інтерактивної 
інформації на відстань у реальному режимі часу. 
Основа вебінару – програмне забезпечення 
(«віртуальний клас»), яке дозволяє організувати 
спілкування між географічно віддаленими користува-
чами в режимі реального часу. Віртуальний клас може 
працювати в середовищі як Інтернету, так і локальної 
мережі. Відмінність вебінару від відеоконференції 
полягає в можливості іноді досить великої кількості 

глядачів перетворюватись на реальних співрозмовників 
за наявності встановленого мікрофона, а ще кра-
ще – веб-камери (відеокамери). Зворотній зв’язок 
відбувається через чат, де можна запитати викладача 
в процесі вебінару та після його закінчення. Вебінари 
дозволяють проводити онлайн-презентації, сумісно 
працювати з документами й додатками, синхрон-
но переглядати сайти, відеофайли й зображення. 
Такі технології застосовують для онлайн-зустрічей і 
співпраці викладачів і студентів у режимі реального 
часу через Інтернет [4]. Основні переваги вебінару:

● відсутність географічних обмежень;
● розмір аудиторії, обмежений лише технічними 

можливостями та завданнями заходу;
● економія часу та засобів як організатора, так і 

учасників.
Для студентів упровадження різних інноваційних 

технологій у навчальний процес викликає зацікавлення. 
З’являється більше ініціативи до самостійного вивчен-
ня предмета. За такими засобами роботи, як вебінар, – 
майбутнє дистанційної освіти.

3. Чат-конференції – це зручний метод донесен-
ня навчального матеріалу, що включає в себе також 
перевірку знань. Чат-конференція використовується 
для дискусій, обговорення проблемних питань і про-
блемних тем. Також чат-конференцію можна вико-
ристовувати з метою короткої звітності про виконану 
роботу (наприклад, чи виконане індивідуальне або 
домашнє завдання) і з метою надання групових та 
індивідуальних консультацій. 

4. Тематичні форуми – це найпоширеніша форма 
спілкування викладача і студентів у дистанційному 
навчанні, де можна залишити запитання й коментарі.  
На форумі створюються теми для спілкування, що 
робить його кращим за чат. Усі, кого цікавить певна 
інформація, можуть зручно й швидко переглянути її на 
форумі.

5. Заочні консультації, на відміну від очних, за до-
помогою дистанційних технологій можна проводити 
різними способами. Заочні консультації поділяються 
на групові й індивідуальні. Найкращий спосіб таких 
консультацій – чат, проте з метою консультацій можна 
використовувати форум, електронну пошту, телефон, 
ICQ, Skype. 

6. Веб-квести використовуються для 
організації дослідницької діяльності студентів 
у мережі Інтернет. Веб-квест (webquest) 
у педагогіці – проблемне завдання з еле-
ментами рольової гри, для виконання яко-
го використовуються інформаційні ресурси 
Інтернету [1]. Квести створюються для того, 
щоб студенти навчилися використовувати от-
риману інформацію з практичною метою. Ця 
технологія сприяє розвитку критичного мис-
лення, аналізу, синтезу і оцінки інформації. 
Робота з веб-квестами може бути запропоно-
вана і як домашнє завдання для студентів, які 
цікавляться предметом. Реальне розміщення 
веб-квестів у мережі у вигляді веб-сайтів, ство-
рених самими студентами, дозволяє значно 
підвищити мотивацію студентів і досягнення 
кращих навчальних результатів.

Веб-квести можуть бути коротко- і до-
вгостроковими. Короткострокові веб-квести, 
спрямовані на набуття знань і здійснення 
їх інтеграції в свою систему знань. Робота 
над ними може займати від одного до трьох 
сеансів. Довгострокові веб-квести спрямовані 
на розширення і уточнення понять. 

По завершенні роботи над довгостроковим 
веб-квестом студент повинен вміти проводити 
глибокий аналіз отриманих знань, трансфор-
мувати їх, володіти матеріалом настільки, щоб 
зуміти створити завдання для роботи над те-
мою. Робота над довгостроковим веб-квестом 
може тривати від одного тижня до місяця (мак-
симум двох).

Рис. 1. Вивчення навчальних предметів  у Технічному коледжі 
з використанням дистанційних технологій 

в умовах кредитно-трансферної системи навчання
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Ериторичні запитання, що стимулюють активність 

студентів до продовження своїх дослідів у подальшому.
Етапи роботи над веб-квестом:
● Початковий етап (командний). На цьому етапі 

учасники ознайомлюються з основними поняттями 
з обраної теми, матеріалами аналогічних проектів. 
Розподіляються ролі в команді: по 1–4 людини на одну 
роль. Усі члени команди повинні допомагати один од-
ному і вчитися роботі з комп’ютерними програмами.

● Рольовий етап. Цей етап являє собою 
індивідуальну роботу в команді на загальний резуль-
тат. Учасники одночасно відповідно до обраних ролей 
виконують завдання. У процесі роботи над веб-квестом 
відбувається взаємне навчання членами команди 
умінь роботи з комп’ютерними програмами та мере-
жею Інтернет. Команда спільно підводить підсумки 
виконання кожного завдання, учасники обмінюються 
матеріалами для досягнення спільної мети.

● Завдання. Цей етап, по-перше, включає в себе 
пошук інформації за конкретною темою та розроб-
ку структури звіту (у вигляді веб-сайту, веб-сторінки, 
презентації, буклета тощо). По-друге, це створення та 
доопрацювання матеріалів для звіту.

● Заключний етап. Команда працює спільно, під 
керівництвом викладача, відчуває свою відпо-відальність 
за результати дослідження. За результатами дослідження 
проблеми формулюються висновки та пропозиції. Прово-
диться конкурс виконаних робіт, де оцінюються розуміння 
завдання, достовірність використовуваної інформації, її 
ставлення до заданої теми, критичний аналіз, логічність, 
структурованість інформації, визначеність позицій, 
підходи до вирішення проблеми, індивідуальність, 
професіоналізм подання. В оцінці результатів беруть 
участь як викладач, так і студенти шляхом обговорення 
або інтерактивного голосування. 

Ключовим розділом будь-якого веб-квесту є де-
тальна шкала критеріїв оцінки, спираючись на яку, 
учасники проекту оцінюють самих себе, товаришів 
по команді. Цими ж критеріями користується і викла-
дач. Веб-квест є комплексним завданням, тому оцінка 
його виконання повинна ґрунтуватися на декількох 
критеріях, орієнтованих на тип проблемного завдання 
і форму представлення результату [3] (табл. 1).

Веб-квести найкраще підходять для роботи в 
мінігрупах, однак існують і веб-квести, призначені для 
роботи окремих учнів. Важливою умовою успішної 
роботи в проектній технології квест-уроку є наявність 
комп'ютерного обладнання з підключенням Інтернет-
послуги. Другою умовою є наявність персонального 
комп’ютера (ПК) у студентів, що дозволяє в домашніх 
умовах продовжувати працювати з навчальними 
матеріалами.

Будь-який веб-квест повинен включати в себе такі 
структурні компоненти [2]:

● Вступ, де чітко описані головні ролі учасників 
або сценарій квесту, попередній план роботи, огляд 
усього квесту.

● Центральне завдання, зрозуміле, цікаве і мож-
ливе для виконання. Чітко визначено підсумковий ре-
зультат самостійної роботи (наприклад, задана серія 
питань, на які потрібно знайти відповіді, сформульо-
вана проблема, яку потрібно вирішити, визначена 
позиція, яка повинна бути захищена, і зазначена інша 
діяльність, яка спрямована на обробку і представлення 
результатів з використанням зібраної інформації).

● Список інформаційних ресурсів (в електронно-
му вигляді — на компакт-дисках, відео- та аудіоносіях, 
у паперовому вигляді, посилання на Інтернет-ресурси, 
адреси веб-сайтів за темою), необхідних для виконання 
завдання. Цей список повинен бути анотований.

● Опи с процедури роботи, яку необхідно виконати 
кожному учаснику квесту при самостійному виконанні 
завдання (етапи).

● Опис критеріїв та параметрів оцінки веб-квесту. 
Критерії оцінки залежать від типу навчальних завдань, 
які вирішуються у веб-квесті.

● Керівництво до дій (як організувати і представи-
ти зібрану інформацію), яке може бути подане у вигляді 
напрямних питань, що організовують навчальну роботу 
(наприклад, пов’язаних із визначенням часових рамок, 
загальною концепцією, рекомендаціями з використан-
ня електронних джерел, виставленням «заготовок» 
веб-сторінок тощо.).

● Висновок, де підсумовується досвід, який буде 
отриманий учасниками під час самостійної роботи над 
веб-квестом. Іноді корисно включити на закінчення 

Таблиця 1 
Критерії оцінки робіт студентів

Рівень Середній Достатній Високий

Розуміння
завдання

Включені матеріали, що безпо-
середньо не стосуються теми; 
використовується одне джерело, 
зібрана інформація не аналізу-
ється і не оцінюється

Включаються як матеріали, 
що безпосередньо стосуються 
теми, так і матеріали, що її не 
стосуються; використовується 
обмежена кількість джерел

Робота демонструє точне ро-
зуміння завдання

Виконання 
завдання

Випадкова підбірка матеріалів; 
інформація неточна або не сто-
сується теми; неповні відповіді на 
запитання; не робляться спроби 
оцінити або проаналізувати ін-
формацію

Не вся інформація взята з до-
стовірних джерел; частина ін-
формації неточна або не має 
прямого відношення до теми

Оцінюються роботи різних 
періодів; висновки аргумен-
товані; усі матеріали безпосе-
редньо стосуються теми; дже-
рела цитуються правильно; 
використовується інформація 
з достовірних джерел

Результат 
роботи

Матеріал логічно не побудований 
і поданий зовні непривабливо; не 
дається чіткої відповіді на постав-
лені завдання

Точність і структурованість ін-
формації; привабливе оформ-
лення роботи. Недостатньо ви-
ражена власна позиція і оцінка 
інформації. Робота схожа на 
інші студентські роботи

Чітке і логічне представлення 
інформації; уся інформація 
безпосередньо стосується 
теми, точна, добре структуро-
вана і відредагована. Демон-
струється критичний аналіз 
і оцінка матеріалу, визначе-
ність позиції

Творчий 
підхід

Студент просто копіює інформа-
цію із запропонованих джерел; 
немає критичного погляду на 
проблему; робота мало пов’язана 
з темою веб-квесту

Демонструється одна точка 
зору на проблему; проводяться 
порівняння, але не робляться 
висновки

Представлені різні підходи до 
вирішення проблеми. Робота 
відрізняється яскравою інди-
відуальністю і виражає точку 
зору мікрогрупи
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Е Окремо можна вивести критерії щодо оформлен-

ня роботи (звіту): буклет, презентації, веб-сторінки, 
інформаційні листівки. Оцінюється: грамотність 
оформлення, дизайн (поєднання фону, шрифтів і так 
далі), навігація (можливість орієнтуватися в матеріалі), 
наявність ефектів (анімація, мультимедіа), обсяг. Ре-
альне розміщення веб-квестів у мережі дозволяє знач-
но підвищити мотивацію на досягнення найкращих на-
вчальних результатів.

Отже, веб-квест – це форма навчання з орієнтацією 
на розвиток пізнавальної, дослідницької діяльності, 
на якому основна частина інформації добувається 
через ресурси Інтернет. Ця технологія перетворює 
інформаційні технології на універсальний інструмент, 
здатний допомогти у вирішенні найрізноманітніших 
проблем сучасної людини. 

7. Основою інформаційно-комп’ютерних техно-
логій у навчально-виховному процесі є викори-
стання засобів мультимедіа та створення на їх 
основі презентацій, навчально-виховних фільмів та 
відеороликів, програмних засобів навчального призна-
чення тощо.

Досить хорошою формою взаємодії викладача та сту-
дента є застосування відеоуроків. Такий підхід до викла-
дання навчального матеріалу є не тільки ефективним, а 
й доволі інформативним. Відеоуроки можна переглядати 
декілька разів, до тих пір, доки не буде досягнуто позитив-
ного результату в засвоєнні нового матеріалу.  Матеріал 
не тільки засвоюється, але й практично відпрацьовується. 
Відеоуроки можна застосовувати під час виконання 
домашніх, індивідуальних завдань.

З метою обміну інформацією та напрацюван-
нями педагогічні працівники створюють віртуальні 
вчительські лабораторії, за допомогою яких студент у 
зручний час може виконати лабораторну або практич-
ну роботу, ліквідувати прогалини у знаннях, які часто 
виникають внаслідок пропусків навчальних занять.

8. Участь викладачів та студентів у міжнародних 
відеоконференціях, олімпіаді з комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій, надсилання матеріалів 
для участі в конкурсах за допомогою ресурсів мережі 
Інтернет, зокрема у Х Всеукраїнській щорічній 
конференції ВНЗ України в рамках програми 
«Корпорація Парус – навчальним закладам України». 

Висновки. Отже, освітньо-професійна програма 
ВНЗ мінімізує аудиторну роботу студента. Близько 60% 
навчального матеріалу з дисципліни відводиться на 
самостійне опрацювання.

Самостійна робота обов’язково повинна бути 
керованою, що неможливо повністю забезпечити 
традиційними засобами навчання. 

Аудиторну роботу потрібно об’єднувати з керова-
ною позааудиторною шляхом використання технологій 
дистанційного навчання. 

Завдяки використанню описаних способів і 
методів навчання значно підвищилась ефективність 
роботи викладачів та студентів Технічного коледжу 
Національного університету водного господарства та 
природокористування.
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ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ І–ІІ УРОВНЯ АККРЕДИТАЦИИ
В статье обоснована необходимость и рассмотрена методика использования дистанционных технологий в усло-

виях кредитно-трансферной системы обучения в вузах І–ІІ уровня аккредитации. Описана методика использования 
технологий дистанционного обучения в условиях кредитно-трансферной системы.
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USE OF DISTANCE TECHNOLOGY IN THE CREDIT-TRANSFER SYSTEM OF EDUCATION IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS OF I–II ACCREDITATION LEVELS
The methods of using distance technology in a credit-transfer system of education in universities of I–II accreditation levels 

and its necessity are presented in the article. The methods of using various distance learning technologies in a credit-transfer 
system of education are also described.

Keywords: technology distance learning, distance learning, credit-transfer system, electronic textbook, webinar, conference 
chat, discussion forums, web quest.
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Постановка проблеми та її актуальність. 
Особливої уваги сучасного розвинутого демократич-
ного суспільства потребують особи з обмеженими мож-
ливостями, оскільки вони розвиваються в умовах де-
формованого процесу соціалізації. Останнє утруднює 
процес становлення та формування повноцінної 
особистості. 

До інструментів соціальної та духовної реабілітації, 
адаптації та інтеграції в суспільство молоді з обмежени-
ми можливостями належить освіта. Одним з напрямів 
модернізації освітньої системи України є впровадження 
інклюзивної освіти. Актуальність проблеми інклюзивної 
освіти пов’язана, насамперед, з тим, що число осіб, 
які потребують корекційного інклюзивного навчан-
ня, постійно зростає. Зокрема дітей, які потребують 
корекції фізичного, розумового розвитку, в Україні по-
над 1 млн, що становить 12% від загальної кількості 
дітей країни [11]. 

Проблема залучення молоді, що має особливості 
фізичного розвитку, в соціум, її активної адаптації, 
соціалізації у суспільстві є важливою і потребує 
розв’язання вже сьогодні. Ми бачимо вирішення цієї 
проблеми шляхом розвитку інклюзивної освіти в 
Україні, що спрямована на залучення осіб з обмеже-
ними можливостями в освітній процес вищої школи та 
соціалізацію студентів з особливими потребами у су-
часному суспільстві. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Інклюзія базується на ідеї, що життя і побут людей з 
обмеженими можливостями мають бути наближені до 
умов і стилю життя суспільства. Вона закріплена низ-
кою сучасних міжнародних правових актів: Декларація 
ООН про права розумово відсталих (1971 р.), 
Декларація про права інвалідів (1975 р.), Конвенція про 
права дитини (1989 р.) та ін. Зокрема, Декларація ООН 
про права розумово відсталих є першим нормативно-
правовим документом, що визнає осіб з порушення-
ми психофізичного розвитку суспільно повноцінною в 
соціальному сенсі меншиною, яка потребує соціального 
та правового захисту.

М. Зубрицька зробила глибокий аналіз законодав-
чого забезпечення прав осіб з особливими потребами у 
системі вищої освіти [2] та оприлюднила такі висновки: 

● У статті 2 Закону України «Про вищу освіту» 
наголошено: «Законодавство України про вищу освіту 
базується на Конституції України і складається з 
законів України «Про освіту», «Про наукову і науково-
технічну діяльність», цього Закону та інших норма-
тивно-правових актів, прийнятих відповідно до нього. 
Якщо міжнародними договорами України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені зако-
нодавством про вищу освіту, то застосовуються прави-
ла міжнародних договорів». 

● Тобто Україна відповідно до статті 2 Закону «Про 
вищу освіту» повинна визнавати принципи Конвенції 
про права інвалідів, яку ратифікувала Верховна Рада 

України, а саме принцип про те, що держави-учасниці 
«забезпечують інклюзивну освіту на всіх рівнях і на-
вчання протягом усього життя».

● Саме ратифікація Верховною Радою України 
Конвенції про права інвалідів вимагає внесення змін 
до законодавства в сфері освіти, які стосуються 
інклюзивної освіти. Зокрема це стосується Закону 
України «Про вищу освіту».

● Останні рішення, які прийняті на Конференції 
міністрів освіти країн Європи, зокрема в Лювені 28–29 
квітня 2009 р., наголошують на посиленні соціальної 
місії та відповідальності вищої освіти перед особа-
ми з особливими потребами/інвалідністю: «Тому ми 
підкреслюємо соціальні характеристики вищої освіти і 
ставимо за мету забезпечення рівних можливостей до-
ступу до якісної освіти. Доступ до вищої освіти має бути 
розширеним через сприяння можливостям студентів з 
малопредставлених груп і забезпечення відповідних 
умов для завершення ними навчання. Це включає по-
кращення навчального середовища, зняття усіх пере-
шкод у навчанні, створення відповідних економічних 
умов заради того, щоб студенти могли користувати-
ся навчальними можливостями на усіх рівнях. Кожна 
країна-учасниця має встановити вимірні цілі для розши-
рення загальної участі і підвищення участі малопред-
ставлених груп у вищій освіті, що мають бути досягнуті 
до кінця наступного десятиріччя».

Останні десятиліття вітчизняні науковці В. Бон-
дар, Т. Євтухова, І. Іванова, А. Колупаєва, В. Ляшен-
ко, О. Патрикеєва, О. Савченко, С. Семак, Н. Софій, 
О. Столяренко, А. Шевцов та інші присвячують свої 
праці дослідженням проблеми залучення дітей з осо-
бливими потребами до навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах, їх реабілітації та соціалізації до 
суспільних норм. 

Але, незважаючи на значну кількість публікацій, 
присвячених системі інклюзивної освіти, подальшо-
го дослідження потребує проблема запровадження 
інклюзивного навчання у ВНЗ України.

Мета статті. Акцентування уваги на проблемі за-
провадження інклюзивної освіти та розробки «індексу 
інклюзії» ВНЗ для підвищення якості та рівного доступу 
до вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Англійське слово 
«inclusion» перекладається як «утримувати, включати, 
мати місце в своєму складі» та означає процес підви-
щення рівня участі всіх громадян у соціумі, насамперед 
тих, хто має особливі потреби. Інклюзія розглядається 
як процес визнання і реагування на різноманітність 
потреб усіх тих, хто навчається. Вона припускає їх ак-
тивну участь у процесі отримання знань у культурному 
і суспільному житті. Інклюзія вимагає змін і модифікацій 
змісту, підходів, структури та стратегії освіти з ураху-
ванням потреб усіх учасників навчального процесу [7].

Аналіз досвіду навчання дітей з особливостями пси-
хофізичного розвитку в країнах Європи свідчить, що 
в переважній більшості інклюзивне навчання є осно-

У статті автор привертає увагу до проблеми впровадження інклюзивної освіти у вищій школі та розробки «індексу 
інклюзії» ВНЗ для підвищення якості та рівного доступу до вищої освіти. Аналізує досвід Німеччини та України з упро-
вадження інклюзивної освіти в освітню систему країни.

Ключові слова: інклюзивна освіта, індекс інклюзії, соціальна адаптація, якість освітніх послуг, якість вищої освіти, 
основні цінності та принципи інклюзивної освіти.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ВНЗ

УДК 378.005.6 ЛИНЬОВА Ірина Олексіївна,
 кандидат педагогічних наук, 
 старший науковий співробітник відділу політики 
 та врядування у вищій освіті,
  Інститут вищої освіти НАПН України
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Е вною формою здобуття освіти людьми з обмеженими 

можливостями. Однак варто зазначити, що діти з осо-
бливими освітніми потребами мають змогу здобувати 
освіту як у спеціальних навчальних закладах, так і в за-
кладах масового типу.

«Інклюзивна освіта» – процес укріплення можли-
востей системи освіти для охоплення всіх учнів. ЮНЕС-
КО розглядає інклюзію як «динамічний метод позитив-
ного реагування на багатоманітність учнівського кон-
тингенту та ставлення до індивідуальних відмінностей 
не як до проблем, а як до можливостей для збагачення 
навчального процесу» [Керівні рекомендації до інклю-
зії: забезпечення доступу до освіти для всіх, ЮНЕСКО].

Основні цінності інклюзивної освіти є у всіх культу-
рах, філософських системах і релігіях, вони відображені 
в міжнародних документах про права людини. До таких 
цінностей належать: взаємоповага, толерантність, усві-
домлення себе частиною суспільства, створення умов 
для розвитку компетентностей і талантів особистості, 
взаємодопомога, можливість навчатися один в одного 
тощо. У різних культурах та економічних умовах дея-
ким з перерахованих цінностей надається перевага. 
Наприклад, у країнах, що розвиваються, пріоритетним 
є швидше усвідомлення особистості частиною соціуму, 
ніж розвиток особистих компетентностей і талантів, у 
той час як у демократичних, економічно розвинутих 
країнах ми бачимо протилежну ситуацію [10].

Цікавим для вивчення є, зокрема, досвід Німеч-
чини. З моменту підписання Урядом ФРН у 2009 році 
Конвенції ООН про права інвалідів діти з фізичними та 
розумовими вадами в Німеччині мають право відвід-
увати звичайні школи. 

Утім, як свідчить дослідження німецького Фонду 
Бертельсманна (Bertelsmann Stiftung), запровадження 
у ФРН так званого «інклюзивного навчання» відбува-
ється досить повільними темпами. Лише кожна п’ята 
дитина з фізичними, розумовими, психосоціальними 
чи емоційними проблемами відвідує звичайну школу. 
Із майже 500 тис. дітей з особливими потребами 80% 
навчаються у спецшколах. 

Водночас згідно з останнім опитуванням 70% німців 
виступають за інклюзивне навчання. Чим старші діти, 
тим ретельніше їх відбирають. Якщо в дитсадку в одній 
групі зі здоровими однолітками можуть гратися 68% ді-
тей-інвалідів, то у початковій школі – 50%. У середніх 
та старших класах німецької школи за однією партою з 
іншими учнями сидять всього 17,2% дітей з особливи-
ми потребами. У німецьких університетах поки що на-
вчаються лише 20% студентів з певними вадами, але 
дедалі частіше ВНЗ хочуть збільшити кількість таких 
студентів [5].

В Україні модель інклюзивної освіти почала набу-
вати значення переважно за ініціативи громадських 
організацій. З 1999 року принципи інклюзивної освіти 
впроваджувалися в Україні Всеукраїнською благодій-
ною організацією «Крок за кроком», заснованою Між-
народним фондом «Відродження» та Міжнародним 
центром розвитку дитини. Впровадження інклюзивної 
моделі освіти в Україні здійснюється в таких напрямах: 

● комплексне дослідження інклюзивної освіти в 
Україні та вироблення рекомендації для урядових і не-
урядових організацій щодо її подальшого розвитку;

● розвиток і запровадження системи інклюзивного 
оцінювання;

● створення ресурсних центрів на базі 
спеціалізованих шкіл, шкіл-інтернатів; 

● розробка методик адаптації тестових матеріалів 
зовнішнього незалежного оцінювання до дітей з осо-
бливими освітніми потребами; 

● зміцнення потенціалу громадських організацій, 
які працюють у сфері захисту прав дітей з особливими 
потребами, створення мережі таких організації [12].

Наказом Міністерства освіти і науки України від 
23.07.2013 р. № 1034 «Про затвердження заходів 
щодо впровадження інклюзивного навчання в 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах 
на період до 2015 року» поставлено завдання запро-

вадити навчальні дисципліни з інклюзивної освіти і 
тем з питань інклюзивного навчання учнів з особли-
вими освітніми потребами у навчальні програми ВНЗ 
при викладанні навчальних дисциплін «Педагогіка», 
«Психологія», «Методика викладання шкільних 
предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», 
а також навчальну дисципліну «Основи інклюзивної 
освіти» у всіх ВНЗ, які здійснюють підготовку 
педагогічних працівників [8]. Таким чином, проблема 
підготовки педагогічних кадрів, які спроможні забез-
печити впровадження інклюзії в початкову та середню 
школу, протягом чотирьох років може бути вирішеною, 
але залишаються актуальними питання впровадження 
інклюзії у вищу освіту.

Наразі проводиться експеримент «інклюзивна 
вища освіта» за участю дев’ятьох ВНЗ України (у Києві, 
Донецьку, Ялті, Луганську, Дніпропетровську Одесі та 
Харкові). Експеримент передбачає, що ВНЗ-учасники 
облаштують навчальні корпуси, встановлять додаткові 
пандуси, техніку тощо. На думку А. Швецова (радника 
Міністра освіти і науки України з питань освіти інвалідів), 
повинні впровадити стандарт, затвердити модель, що 
стане проектом для ВНЗ України [3].

Інклюзивна освіта – це динамічний процес, тому 
необхідно проводити комплексний моніторинг за учас-
тю всіх учасників інклюзивного навчання з критичним 
аналізом та оцінкою дій. Індекс інклюзії – це система 
внутрішнього моніторингу, яка дозволяє навчально-
му закладу регулярно здійснювати самооцінку рівня 
ефективності впровадження інклюзивної освіти та роз-
робляти плани розвитку на основі аналізу результатів 
самооцінки. «Індекс інклюзії» – це методика освітнього 
моніторингу, що передбачає анкетування педагогів і ке-
рівників навчальних закладів, які працюють із дітьми з 
особливими освітніми потребами, батьків та інших чле-
нів місцевих громад. Також вона включає проведення 
самооцінювання для визначення переваг і недоліків 
навчального закладу з метою забезпечення якісної 
освіти для всіх дітей, включаючи дітей із особливими 
освітніми потребами, з подальшою розробкою планів 
розвитку шкіл в аспекті інклюзивної освіти [6]. Отрима-
ні матеріали сприяють розвитку навчального закладу, 
надають суттєву допомогу в розробці заходів, що ве-
дуть до створення інклюзивного середовища та забез-
печують досягнення всіма дітьми, учнями, студентами 
та дорослими максимально високих результатів, про-
сування демократичних цінностей і практик не тільки в 
навчальному закладі, а й у місцевих громадах.

Інклюзивний розвиток передбачає процес порів-
няння практики навчального закладу з тими необхідни-
ми кроками, які треба зробити, щоб навчальний заклад 
став інклюзивним. В основі цього процесу лежить так 
званий «індекс інклюзії».

Індекс інклюзії – це інструмент, що заохочує педаго-
гічний колектив, батьків і дітей брати участь у розробці 
плану інклюзивного розвитку навчального закладу та 
впровадження цього плану в практику діяльності НЗ. 
«індекс інклюзії» розробив Центр досліджень інклю-
зивної освіти для середніх шкіл Великої Британії у 2000 
році. Його широко використовують і в інших країнах 
світу. У 2006 р. Центр адаптував цей інструмент і для 
використання в дошкільних навчальних закладах. 

Індекс інклюзії забезпечує структурований огляд ді-
яльності навчального закладу з максимальною участю 
всіх. Такий механізм самооцінки сам по собі стає час-
тиною інклюзивного розвитку навчального закладу. Ін-
декс інклюзії дає можливість проаналізувати сильні та 
слабкі сторони в організації інклюзивного навчання і на 
основі отриманих результатів розробити план розвитку 
навчального закладу. Запровадження індексу інклюзії 
в навчальному закладі ми розглядаємо як інструмент 
самомоніторингу якості освіти навчального закладу.

Усю діяльність навчального закладу умовно можна 
поділити на три напрями (рис. 1): 

А – організаційна культура (зміни в організаційній 
культурі є суттєвими для сталого розвитку – 
відображають ставлення, цінності та переконання);
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(внутрішні нормативні документи, що регламентують 
діяльність навчального закладу);

В – практика впровадження інклюзивних підходів 
(включає в себе навчання, викладання, розробку та ви-
користання ресурсів).

Кожен із вказаних напрямів поділяється на два 
розділи, що структурують бачення планування змін у 
навчальному закладі. Кожен з напрямів складається з 
індикаторів, що допомагають зосередитись на змінах 
(набір з індикаторів прагнення до інклюзивних змін 
пропонує такий рівень здійснення самооцінки). Кожний 
індикатор пов’язаний з кількома запитаннями, що допо-
магають у процесі самооцінки, забезпечують розгляд 
найбільш складних питань (запитання допомагають 
отримати комплексну картину навчального закладу) 
[6, с. 33–34]. Усі напрями спрямовані на створення пла-
ну інклюзивного розвитку навчального закладу. Про-
цес створення плану інклюзивного розвитку навчаль-
ного закладу схематично зображено на рис 2. 

Індекс інклюзії широко використовується у 
міжнародній практиці та перекладений більш ніж на 
30 мов. Міжнародне використання «індексу інклюзії» 
засвідчило його практичну цінність, гнучкість до 
адаптації та велике навчальне значення.

Погляд на освіту через призму інклюзії означає 
зміну уявлення про те, що проблемою є не дитина (осо-
ба), а сама система освіти. Зміна свідомості – перший 
крок до формування ефективної освітньої політики [10]. 
Отже, інклюзивна освіта включає [4]:

● визнання рівної цінності для суспільства всіх 
учнів/студентів і педагогічних працівників;

● підвищення ступеня участі учнів/студентів у 
навчальному процесі й позанавчальних заходах та 
одночасне зниження рівня ізольованості частини учнів/
студентів;

● зміни у політиці навчальних закладів, в 
практиці та організаційній культурі з метою приведен-
ня їх у відповідність з різноманітними потребами учнів/
студентів, які навчаються у навчальних закладах;

● подолання бар’єрів на шляху отримання якісної 
освіти та соціалізації всіх учнів/студентів, а не тільки 
учнів/студентів з інвалідністю та учнів/студентів з осо-
бливими освітніми потребами;

● аналіз і вивчення спроб подолання бар’єрів і по-
кращення доступності навчальних закладів для окре-
мих категорій учнів/студентів; 

● проведення реформ і змін, що спрямовані на 
окремі категорії учнів/студентів;

● переконання, що відмінності між учнями/студен-
тами – це ресурс, який сприяє педагогічному процесу, 
а не перешкоди, які необхідно долати;

● визнання прав дітей на отримання освіти у ЗНЗ, 
які розташовані за місцем проживання;

● покращення ситуації у школах в цілому як для 
учнів, так і для педагогів; 

● визначення ролі навчальних закладів не тільки в 
підвищенні академічних показників учнів/студентів, а й 
у розвитку місцевих громад;

● розвиток партнерських відносин між навчальни-
ми закладами і місцевими громадами;

● визнання того, що інклюзія в освіті – це один з 
аспектів інклюзії у суспільстві.

Інклюзивність освіти є взаємопов’язаною з якістю 
освіти. Розглядаючи якість як сукупність рис і характери-
стик продукту чи послуг, що визначають спроможність 
його/їх задовольнити потреби споживача, констатуємо, 
що якість є головним критерієм успішної діяльності на-
вчального закладу. Якістю освіти вважається показник 
співвідношення цілей та результату, міри досягнен-
ня мети. Вона характеризується різними аспектами 
діяльності навчального закладу [7, с. 74]. Якість вищої 
освіти, як зазначено у «Національному освітньому 
глосарії: вища освіта» – це «характеристика вищої 
освіти, що відображає відповідність результатів навчан-
ня, освітніх процесів та інституційних умов актуальним 
цілям розвитку особи і суспільства» [9, с. 66].

Навчальний заклад надає освітні послуги з навчан-
ня, виховання і розвитку особистості [1, с. 62]. Якість 
освітніх послуг – це соціальна категорія, за допомогою 
якої визначається стан і результативність освітнього 
процесу. Інклюзивний навчальний заклад – це заклад, 
який забезпечує якісну освіту для усіх учнів/студентів, у 
тому числі й осіб з важкими порушеннями розвитку, за-
безпечуючи при цьому необхідну додаткову підтримку 
для цих осіб (відповідно до Саламанської декларації та 
Рамок дій, затверджених ООН у червні 1994 р.).

Згідно з Комюніке Льовенської конференції 
країни – учасниці Болонського процесу зобов’язалися 
створювати всі навчальні умови для осіб із особливи-
ми потребами. Україна, ратифікувавши Лісабонську 
конвенцію та приєднавшись до Болонської декларації, 
також взяла на себе відповідні зобов’язання. Це 
передусім стосується стратегічного пріоритету забез-

Напрям А. 
Розвиток організаційної культури

Напрям Б. 
Розвиток освітньої політики

Напрям В. 
Упровадження інклюзивної 

практики

Створення 
спільноти

Розвиток інклю-
зивних ціннос-
тей

Розвиток НЗ 
для всіх

Організація 
підтримки різ-
номанітності

Управління 
процесом 
навчання

Мобілізація 
ресурсів

Індикатори Індикатори Індикатори

Запитання Запитання Запитання

Рис. 1. Запровадження індексу інклюзії в навчальному закладі 

Рис. 2. Процес створення плану інклюзивного розвитку навчального закладу [6, с. 35]
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Європейської співпраці в освіті («ET 2020»). Влас-
не Україна, що є учасницею Болонського процесу, 
повинна забезпечувати роль освіти як ключового 
інструменту досягнення успішного соціального захисту 
та розвитку моделі соціальної інклюзії осіб із особливи-
ми потребами [2].

Видатний український філософ Г. Сковорода, гово-
рячи про людей, уражених хворобою, у «Розмові п’яти 
подорожніх про істини щастя в житті» ставить риторич-
не запитання: «Невже гадаєш, що премилосердна й 
дбала матір наша природа зачинила їм двері до щастя, 
ставши для них мачухою?». На наш погляд, це питан-
ня потребує усвідомлення та гідної відповіді шляхом 
створення необхідних умов та рівного доступу до вищої 
освіти для осіб з особливими потребами, забезпечення 
її соціального виміру.

Висновки. Інклюзія розглядається як процес визна-
ння і реагування на різноманітність потреб усіх тих, хто 
навчається. Розвиток інклюзивної освіти – не створен-
ня нової системи, а якісні та планомірні зміни системи 
освіти в цілому. 

Система інклюзивної освіти включає в себе на-
вчальні заклади середньої, професійної та вищої осві-
ти. Її метою є створення безбар’єрного середовища для 
навчання та професійної підготовки людей з обмеже-
ними можливостями. 

Інклюзія – це процес, спрямований на перетворення 
навчальних закладів на такий освітній простір, що сти-
мулює й підтримує не тільки учнів/студентів, а і членів 
педагогічного колективу, в якому високо цінують досяг-
нення кожного члена освітньої громади. 

Індекс інклюзії – це система внутрішнього моніто-
рингу, яка дозволяє навчальному закладу регулярно 
здійснювати оцінку рівня ефективності впровадження 
інклюзивної освіти, якості надання освітніх послуг та 
розробляти плани розвитку на основі аналізу результа-
тів самооцінки. 

Відповідно до принципів Болонському процесу ко-
жен ВНЗ повинен забезпечувати якісну освіту для всіх 
студентів, у тому числі й студентів із особливими по-
требами, тобто стати інклюзивним. Наразі актуальним 
стає питання розроблення та запровадження індексу 
інклюзії ВНЗ.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗы

Автор статьи привлекает внимание к проблеме инклюзивного образования в высшей школе и разработке «ин-
декса инклюзии» ВУЗа для повышения качества и доступности высшего образования. Анализирует опыт Германии и 
Украины по внедрению инклюзивного образования в образовательную систему страны.

Ключевые слова: инклюзивное образование, индекс инклюзии, социальная адаптация, качество образователь-
ных услуг, качество высшего образования, основные ценности и принципы инклюзивного образования.

Lyniova Iryna
IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN HEIs

The author attracts attention to the problem of inclusive education in higher education and the elaboration of higher educa-
tional institutions’ “index inclusion” to improve the quality and equal access to higher education. Also analyzes the German and 
Ukraine experiences with the implementation of inclusive education in the educational system of the country.

Keywords: inclusive education, index inclusion, social adaptation, quality of educational services, quality of high education, 
the basic values   and principles of inclusive education.
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Несприятливі тенденції в демографічних процесах, зокрема стрімке старіння населення, створюють суспільству 
багато викликів політичного, економічного та соціального характеру. Одне з основних завдань суспільства – забез-
печення соціальної адаптації та реадаптації людей похилого віку, збереження людського потенціалу. Людина, яка зна-
ходиться поза суспільним і культурним життям, втрачає мотиваційну сферу, а значить і якість життя. Теоретичні та 
практичні дослідження доводять, що освіта у похилому віці – ефективний адаптаційний механізм, спосіб подальшого 
розвитку і самореалізації особистості. Успішнішою формою освіти старших є університети третього віку, головною 
метою яких є збереження активної життєвої позиції людей похилого віку. У цьому контексті вивчення досвіду провідних 
країн світу щодо розвитку освіти людей похилого віку викликає значний інтерес і може стати важливим джерелом 
всебічного осмислення і творчого використання його позитивних ідей для формування концепції освіти людей третьо-
го віку в Україні.

Ключові слова: люди похилого віку, третій вік, університети третього віку, герагогіка, освітня геронтологія, старіння 
населення, соціальна адаптація, демографічна криза.

«ЧАС ДРУГОГО ЗРОСТАННЯ»: 
МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОСВІТИ 

ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 
В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

УДК 370.174  ЧАГРАК Наталія Ігорівна,  
 кандидат педагогічних наук, 
 доцент кафедри іноземних мов і країнознавства,
 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Постановка проблеми та її актуальність. Роз-
виток герагогіки у багатьох країнах світу є не тільки 
викликом часу, але, насамперед, результатом зроста-
ючого впливу демографічних і соціальних факторів на 
реальну картину світу. В Україні особлива значущість 
освіти людей похилого віку зумовлена переходом від 
концепції «освіти на все життя» до концепції «освіти 
впродовж життя», що є характерною особливістю си-
стеми освіти в інформаційному суспільстві, для якого 
стає необхідністю забезпечити цій зростаючій віковій 
групі адаптацію до швидких економічних та соціальних 
змін, сприяти подоланню проблем самотності, 
«зайвості» та соціальної ізоляції.

Оскільки освіта сьогодні розглядається як один 
із найважливіших інструментів поступу суспільства, 
розвитку його інтелектуального потенціалу, то залу-
чення людей похилого віку до освітньої діяльності по-
винно стати одним із стратегічних напрямів державної 
політики.

У цьому контексті вивчення досвіду провідних 
країн світу щодо розвитку освіти людей похилого віку 
викликає значний інтерес і може стати важливим дже-
релом всебічного осмислення і творчого використання 
його позитивних ідей, що забезпечується:

по-перше, статусом розвинених країн, у яких 
освіта і соціальне забезпечення є одними з пріоритетів 
державної політики; 

по-друге, наявністю вагомих педагогічних досяг-
нень та добре розвинених інституцій освіти людей по-
хилого віку із сформованими суспільними традиціями;

по-третє, високоякісними показниками у сфері 
освіти згаданої вікової групи та світовим визнанням 
ідей провідних вчених (Дж. Коен (J. Cohen), Д. Гарвін 
(D. Garwin), Ф. Гленденнінг (F. Glendenning), Д. Джеймс 
(D. James), М. Фармоза (M. Farmosa), М. Ноулз (M. No-
els), Дж. Роу (J. Row), В. Садлер (W. Sadler), Р. Свінделл 
(R. Swindell), Дж. Томпсон (J. Thompson) та ін.), дієвість 
яких доведена у практичній реалізації освіти людей по-
хилого віку в багатьох країнах світу.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Аналіз наукової літератури засвідчив, що упродовж 
останнього десятиріччя українськими вченими актив-
но здійснювалися порівняльно-педагогічні дослідження 
розвитку освіти в Україні та у найбільш розвинених 
країнах світу – США, Канаді, Великобританії, Німеччині, 
Франції – досліджувалися загальні проблеми навчання 

і виховання, різні аспекти освітньої політики та рефор-
мування, тенденції розвитку освіти й освітньо-виховних 
систем. У контексті нашого дослідження значний 
інтерес становлять праці зарубіжних та українських 
науковців з проблем:

● освіти впродовж життя: Є. Браді (E. Brady) 
[16], Д. Гарвін (D. Garvin) [8], Д. Джеймс (D. James) 
[14], А. Зих (A. Zych) [6], Р. Лемб (R. Lamb) [16], 
Р. Тровбрідж (R. Trowbridge) [25], М. Шінагель (M. Shi-
nagel) [22] та ін.; освіти дорослих: Р. Волд (R. Wald) 
[27], Б. Грумбрідж (B. Groombridge) [11], П. Ласлет 
(P. Lasslett) [17], Дж. Трес (J. Treas) [26], М. Фрідман 
(M. Freedman) [27], А. Гончарук [1], Н. Дем’яненко [2], 
О. Сандецька [5] та ін.; 

● впливу демографічних факторів на розвиток 
концепції освіти упродовж життя: Р. Бінсток (R. Binstok) 
[12], Л. Джордж (L. George) [12], В. Олбрайт (V. Albright) 
[24], В. Хедж (W. Hedge) [24], М. Шінагель (M. Shinagel) 
[22], С. Пирожков [3].

Освітня геронтологія як напрям науково-
педагогічного дослідження набула розвитку у працях 
зарубіжних вчених, зокрема:

● концептуальні засади освіти людей похило-
го/третього віку обґрунтовано у роботах С. Басса 
(S. Bass) [28], Р. Вейса (R. Weiss) [28], А. Вільямсона 
(F. Williamson) [24], Ф. Гленденнинга (F. Glendenning) 
[24], К. Джеймса (C. James) [14], А. Зиха (A. Zych) [6], 
П. Ласлетта (P. Laslett) [17], А. Лем’ю (A. Lemieux) [24], 
Г. Мак-Класки (H. McClusky) [24], Г. Руссела (H. Russel) 
[20], В. Садлера (W. Sadler) [21], Р. Cвінделла (R. Swind-
ell) [23] та ін.;

● моделі геронтологічної освіти та особливості на-
вчання людей похилого віку проаналізовано у працях 
Д. Гарвіна (D. Garvin) [8], К. Гіллерда (C. Gilleard) [9], 
С. Керки (S. Kerka) [15], Р. Мак-Нейла (R. MacNeil) [18], 
М. Тег (M. Teague) [18], Дж. Форда (J. Ford) [13], П. Хігса 
(P. Higgs) [9], П. Ходкінсона (P. Hodkinson) [13] та ін.; 

● проблемам організації та функціонування 
університетів третього віку та інститутів для навчання 
пенсіонерів присвячено наукові роботи Дж. Ковдела 
(J. Cowdel) [24], Р. Cвінделла (R. Swindell) [23], Дж. Томп-
сон (J. Thompson) [23], Т. Тоунсенда (T. Townsend) [12], 
М. Фармози (M. Farmosa) [24] та ін.

Аналіз практики освіти людей похилого віку в Україні 
свідчить, що формування цієї галузі здійснюється за-
надто повільними темпами; не створено сучасної 
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Е законодавчої бази, не використовуються можливості 

соціального партнерства, не усвідомлюється потенціал 
навчання людей цієї вікової категорії для соціально-
економічного розвитку та збереження культурної 
самобутності країни. Тому необхідним є вивчення 
досвіду зарубіжних країн з подальшим аналізом, 
адаптацією та використанням для створення концепції 
освіти людей похилого віку в Україні. 

Мета статті. Розкрити сутність і значення освіти 
людей похилого віку в умовах демографічних та 
соціальних викликів шляхом аналізу ідей провідних 
вчених у галузі освітньої геронтології.

Виклад основного матеріалу. Теоретичне 
обґрунтування змісту і завдань освіти людей похилого 
віку розпочалося у середині 70-х рр. ХХ ст. Це був пер-
ший етап розвитку освітньої геронтології, який визна-
чив її головну мету: навчити людину самостійно давати 
собі раду у важкий життєвий період, бути активним 
членом суспільства і продовжувати впливати на влас-
не життя (H. McClusky) [24]. Інші інтерпретації освіти 
старших роблять наголос на збереженні незалежності 
людини у похилому віці: навчання для саморозвитку, 
самоорганізації та отримання нового досвіду (B. Groom-
bridge) [11]; К. Філіпсон (C. Phillipson) розглядає на-
вчання як діяльність, що дає можливість контролюва-
ти власне життя, а також певним чином – як процес 
емансипації, оскільки навчаючись, старша людина 
буде більшою мірою здатна самостійно справлятися з 
власними проблемами, обходитися без сторонньої до-
помоги і не залежати від бажань інших [24]. 

Згодом прагнення незалежності стало основною 
мотивацією освіти у людей похилого віку. З одно-
го боку, ця тенденція виникла на основі теоретичної 
геронтології, яка пропагувала активність старшої 
людини, а з іншого – це був результат зниження 
соціальних видатків у багатьох країнах світу. За сучас-
них умов незалежність людини у пізньому віці в основ-
ному пов’язують з необхідністю постійного розвитку 
особистості.

Однак одним із головних чинників розвитку 
освітньої геронтології та освітніх програм для людей 
похилого віку стали демографічні зміни у суспільстві 
другої половини ХХ – початку ХХІ ст., а саме стрімкий 
процес старіння населення. Сучасні демографічні про-
цеси у світі характеризуються кількома ключовими 
тенденціями: збільшення тривалості життя (у розвине-
них країнах), зниження народжуваності, міграція насе-
лення, старіння населення [3, с. 61]. Згідно з даними 
ООН за останні 30 років середня тривалість життя у 

світі зросла і сьогодні становить 68 років. Найдовше 
люди живуть у Скандинавських країнах та Австралії 
(понад 80 років), Західноєвропейських країнах, Японії 
та Канаді (понад 78 років); у Східноєвропейських 
країнах середня тривалість життя – 74 роки, зокрема 
в Україні – 69 [10]. Соціальний, економічний та куль-
турний розвиток протягом ХХ ст. сприяв підвищенню 
стандартів та якості життя, покращенню медично-
го обслуговування, а це відповідно відобразилося і 
на тривалості життя людей. Американський учений 
B. Садлер (W. Sadler) назвав цей факт «найбільш ди-
вовижним у новітній історії» [21]. 

Водночас інші демографічні процеси, такі як 
зниження рівня народжуваності, міграція молоді, 
зокрема й у країнах Східної Європи, також мають 
вагомий вплив на старіння населення у світі. За ек-
спертними оцінками, протягом наступних 35 років 
співвідношення між кількістю осіб працездатного віку 
і тих, кому за 65, різко збільшиться («The Economist») 
[19]. Прогнозується, що найбільше зростання цього по-
казника спостерігатиметься в Японії (рис. 1) – 35,1% у 
2010 р. і очікуваний 73,8% до 2050 р.; у Китаї ця пропорція 
зросте з 11,6% до 38,8%. Також передбачається, що у 
країнах Європейського Союзу до 2050 р. кількість лю-
дей похилого віку становитиме 148,8 млн порівняно з 
84,6 млн. у 2010 р., а частка людей у світі віком 65+ від 
людей працездатного віку становитиме 25,4% [19]. 

Сучасний демографічний стан в Україні дослідники 
оцінюють як кризовий. Він зумовлений демографічними, 
економічними і соціальними факторами:

● зниження рівня народжуваності;
● стрімке скорочення кількості шлюбів і 

збільшення кількості розлучень;
● зменшення середньої тривалості життя;
● різке зростання смертності, передовсім серед 

людей працездатного віку;
● збереження відносно високої смертності серед 

немовлят; велика кількість абортів;
● зниження якості життя; низькі стандарти медич-

ного обслуговування;
● втрати людських ресурсів, пов’язані з еміграцією 

населення [3].
Такі несприятливі тенденції в демографічних про-

цесах призводять до стрімкого старіння населення і 
зменшення його репродуктивного потенціалу. За про-
гнозами експертів, протягом найближчого десятиріччя 
співвідношення між кількістю осіб працездатного 
віку і тих, кому за 60, зміниться з 3:1 до 2:1. Також 
передбачається, що чисельність населення України 

Рис. 1. Коефіцієнт кількості людей віком 65+ від людей працездатного віку 15–64, прогноз
(Джерело: [19])
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близько 35 млн осіб. У віковій структурі люди похилого 
віку 65+ складатимуть чверть усього населення, а їх на-
вантаження на працездатне населення 15–64 р. зросте 
удвічі порівняно з 2010 р. [3, с. 60].

Отож не викликає сумніву, що старіння населення 
створює багато викликів суспільству, і зрозуміло, що ці 
виклики зростатимуть із збільшенням частки людей по-
хилого віку. Однак у цьому сенсі вчені стверджують, що 
старіння населення є, безперечно, кращим процесом, 
аніж зменшення його абсолютної кількості відносно 
потенційного зниження добробуту індивідів. Збере-
ження негативних демографічних тенденцій в Україні 
потребує всебічного обґрунтування і послідовного 
втілення ефективної соціальної політики, головною 
метою якої повинно бути досягнення «балансу насе-
лення» (В. Лутц) – поєднання демографічних чинників 
стосовно людського капіталу [3, с. 62]. Сучасна мо-
дель соціальної політики повинна зосереджуватися на 
реалізації збалансованого розвитку населення згідно з 
віком та статтю, а також із розвитком його здібностей 
та умінь. Тобто для забезпечення найкращої якості жит-
тя усіх громадян необхідно брати до уваги усі людські 
ресурси. Отже важливо, щоб люди похилого віку стали 
активною частиною людського капіталу, а це можливо 
тільки за умов забезпечення соціальної адаптації та 
реадаптації старших. 

Згідно з класифікацією ВООЗ до похилого віку 
належать люди 60–74 років, старими називають осіб 
75–89 років, а довгожителями – тих, кому за 90. Однак 
демографічні процеси, які відбуваються у світі впро-
довж останніх десятиріч, зумовили й трансформацію 
підходів до визначення вікової періодизації. Напри-
клад, американський вчений В. Садлер (W. Sadler) 
вважає, що якщо дотримуватися декрементивної 
моделі старіння (тобто постійного спаду всіх функ-
цій – фізичних, психічних, соціальних і т. ін. – Авт.), то 
так звані «додаткові» роки можуть характеризувати-
ся занепадом, дегенерацією, безсиллям, хворобами 
та залежністю від інших осіб, що дотепер вважалося 
звичними явищами старості. Але люди, які позитивно 
змінюють своє життя після п’ятдесяти років, змушують 
вчених переосмислити підходи до другої половини 
людського життя і власне до процесу старіння [21].

Сьогодні в освітній геронтології використовують 
чотиривікову структуру вікової періодизації:

● перший вік – час зростання – підготовка, ста-
новлення;

● другий вік – час самореалізації – досягнення;
● третій вік – час зміни курсу – реалізація;
● четвертий вік – час інтеграції – завершення 

[21, с. 3].
Останні дослідження доводять, що третій вік 

(50–75 років) надає нові можливості для реалізації 
особистості, що є надважливим як для самої людини, 
так і для суспільства. Це стимулює розвиток програм 
безперервної освіти. К. Гіллерд (C. Gilleard) та П. Хігс 
(P. Higgs) стверджують, що третій вік – це унікальний 
феномен, який потрібно розглядати через комплекс 
взаємозв’язків між змінною сутністю соціального 
класу, живим досвідом покоління піку народ жува-
ності і змінною сутністю суспільства та соціальних 
відносин [9].

Робоче визначення третього віку запропоновано у 
праці Р. Вейса (R. Weiss) та С. Басса (S. Bass): «Фаза 
життя, у якій робота і виховання дітей не займає основ-
ного часу, період до появи хворобливості, яка обмежує 
активність, та смерті, що підведе усі підсумки, на-
зивають третім віком. Кожен, хто перебуває у цьому 
життєвому періоді, пройшов перший вік – підготовку до 
діяльності у зрілості, другий вік – власне зрілість, коли 
життя присвячене діяльності зрілого віку, і досягнув 
третього віку, в якому людина може жити в своє задо-
волення, допоки не перейде у четвертий вік – період 
спаду і завершення життєвої активності» [28, с. 3].

А. Фрідман (A. Freedman) називає цей період жит-
тя «доланням нових вершин», другим зростанням, 

процесом відновлення, що трансформує старіння 
у третій вік – час пошуку істини, еру продовження 
самореалізації. [7].

Багато провідних дослідників вважають, що про-
цес старіння людини визначається не так генетичним 
складом, як способом життя, який включає можливості 
подальшого розвитку, «другого зростання», що тісно 
пов’язане з безперервною освітою, освітою упродовж 
життя. П. Ласлетт (P. Laslett) стверджує, що третій 
вік – це не період часу, а тип якості життя [17]. Згідно 
з Д. Гарвіном (D. Garvin), люди, життя яких ілюструє 
розвиток, – це наполегливі учні, а їхнє навчання – не 
просто стимулювання розумової діяльності з отри-
манням нової інформації, а застосування знань для 
позитивного способу життя [8]. Обґрунтовуючи 
взаємозв’язок благополучного життя і навчальної 
активності протягом періоду третього віку, Р. Мак-Нейл 
(R. MacNeil) наголошує, що «… здорові, активні люди, 
які продовжують свою розумову діяльність у старості, 
ілюструють сталість і навіть підвищення різних вимірів 
когнітивного функціонування» [18, с. 115]. Б. Грумбрідж 
(B. Groombridge) довів, що роль освіти у зменшенні 
соціальної залежності людей похилого віку, яке через 
певні демографічні чинники стрімко зростає, значно 
посилюється. Особи, які мають ширший вибір освітньої 
діяльності у пізньому віці, виявляють вищу здатність 
підтримання своєї незалежності, ніж ті, чиї можливості 
такого вибору обмежені [11]. 

Указуючи на тісний зв’язок освітньої активності лю-
дей третього віку та їхньої здатності до самостійного 
життя, зниження фізичної, психічної й соціальної 
залежності від інших, Б. Грумбрідж (B. Groombridge) 
визначив п’ять основних причин, які розкривають 
необхідність освіти людей похилого віку, наголошую-
чи при цьому, що їх повинні усвідомлювати і політики, і 
суспільство, і власне старші:

● освіта людей похилого (третього) віку сприяє 
підтриманню їхньої незалежності та впевненості у собі 
й таким чином знижує зростаючі виклики, що поклада-
ються на суспільні та приватні ресурси;

● освіта – це основний фактор, що дає змогу лю-
дям третього віку легше справлятися з численними 
практичними і психологічними проблемами у складно-
му, змінному і роздробленому світі;

● освіта для людей третього віку (як суб’єктів, так 
і об’єктів освітньої діяльності) посилює їхній дійсний та 
потенційний внесок у розвиток суспільства;

● самооцінка і самовираження людей третьо-
го віку, їхня здатність ділитися досвідом з молод-
шими поколіннями сприяє налагодженню балансу і 
взаєморозуміння між ними, що є необхідним у сучасно-
му світі конфліктів;

● освіта – вирішальний чинник для багатьох лю-
дей похилого віку, які виступають за можливість на-
вчання і самовираження [11, с. 322].

Отже, важливість освіти людей третього віку 
полягає не тільки у здобутті нових знань, а в можли-
востях комунікації, розвитку і самовираженні, а також 
у зниженні психологічної та соціальної залежності від 
інших, натомість – у покращенні контактів з молодши-
ми поколіннями.

Специфіка освіти людей третього віку полягає у 
тому, що її контингентом є особи дієздатного віку, які 
поєднують навчальну діяльність з участю в різних га-
лузях практичного життя, тому для освіти людей цієї 
групи необхідно застосовувати інші педагогічні прин-
ципи, форми й методи навчання, ніж ті, що використо-
вуються для молоді. Обґрунтовуючи процес навчання 
старших як баланс їх потреб безпеки і стимулювання, 
Д. Джеймс (D. James) виокремив два основні види про-
цесу навчання у пізньому віці:

● екстенсивне або дослідницьке навчання 
(розширення), коли людина набуває нові навички, 
розвиває інтереси та розширює горизонти власного 
світосприйняття;

● консолідативне навчання (зміцнення), коли лю-
дина удосконалює свій досвід і погляди, посилює влас-
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вих змін чи викликів у житті [14].
Цей вид навчання пов’язаний з прогнозованістю, 

стабільністю, впевненістю та безпекою особистості, 
тоді як екстенсивне навчання задовольняє її інтереси, 
захоплення та стимулювання. На думку Д. Джеймса 
[14], баланс між потребами безпеки і стимулювання 
змінюється відповідно зі зміною умов. Людина, вий-
шовши на пенсію, повинна пристосуватися до нових 
обставин і тільки за умови власної відносної безпеки 
вона буде приймати ризики, долучаючись до ситуацій, 
створених новими викликами.

Теоретичні та практичні дослідження показують, що 
найбільш ефективною та успішною формою освіти лю-
дей похилого віку є Університети Третього Віку (УТВ), 
які забезпечують старшим можливість займатися ши-
роким спектром діяльностей, спілкуватися і ділитися 
досвідом, що сприяє якості їхнього життя у період 
третього віку. Університети Третього Віку швидко й 
успішно розвиваються у багатьох країнах світу. Зага-
лом поширеними є дві основні моделі УТВ, визначені 
Р. Свінделлом та Дж. Томпсон (R. Swindell & J. Thomp-
son): 

Французька модель, яка базується на принци-
пах першого УТВ, який заснував професор П. Велла 
(P. Vella) в Тулузі 1973 р. Такі УТВ діють при звичай-
них університетах і пропонують переважно формальні 
курси. Зазначимо, що однією з передумов виникнення 
таких закладів був фактор зайнятості в університетах 
Франції. Оскільки учасники програм УТВ оплатили за 
навчання, то такі заклади були способом вирішення 
проблеми навчального навантаження викладачів зви-
чайних університетів.

Британська модель, що утворилася в Кембриджі у 
1981 р. на основі так званих автономних груп самодо-
помоги, тобто лекторами чи інструкторами УТВ є самі 
учасники програм, часто і професори-пенсіонери. Такі 
університети пропонують переважно неформальні кур-
си – від спортивних вправ до соціальної роботи з метою 
урізноманітнення і покращення якості життя людей тре-
тього віку. В основному вони діють завдяки фінансовій 
підтримці самих учасників програм [23, с. 431].

Демографічні та соціальні фактори, з якими стик-
нулося суспільство наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., 
сприяли розвиткові й урізноманітненню форматів на-
вчання в закладах освіти людей похилого віку. Так, 
2005 р. Ж. Левеск (J. Levesque) ідентифікував п’ять мо-
делей університетів третього віку:

● західноєвропейська модель «Vellas», тобто 
французька модель, яка тісно пов’язана з класичним 
університетом чи є його складовою частиною;

● англосаксонська модель, британська, яка 
базується на автономних групах самодопомоги;

● північноамериканська модель, створена на за-
садах функціонування французької моделі УТВ; харак-
терним є те, що учасники долучаються до планування 
програм і курсів навчання;

● південноамериканська модель, заснована за 
принципом західноєвропейської моделі, до навчання 
залучаються майже усі люди похилого віку;

● китайська модель, яка охоплює різноманітні 
форми освіти і сфокусована на житті у спільноті, 
збереженні традицій, а також пропагує здоровий спосіб 
життя старших [4, с. 2]. 

Зазначимо, що у США і Канаді заклади освіти лю-
дей третього віку поширені як Інститути навчання на 
пенсії, які поєднують особливості організації навчання 
і за французькою, і за британською моделями. Кожен 
інститут встановлює власні правила своєї діяльності, 
але усі дотримуються трьох основних принципів: 

● Інститут спонсорується і підтримується 
хост-університетом чи коледжем, щоб забезпе-
чувати академічну цілісність. Таким чином, члени 
інституту можуть користуватися матеріальними та 
інтелектуальними можливостями кампусу.

● Студентів третього віку заохочують до «права 
власності» на Інститут для навчання на пенсії, який 

вони відвідують, шляхом оплати членських внесків для 
підтримання функціонування цього закладу.

● Членів інституту залучають до волонтерської 
діяльності, що сприяє розвитку почуття спільноти серед 
людей похилого віку [22, с. 28].

Важливо, що для людей третього віку, які через хво-
роби не мають можливості відвідувати освітні заклади 
для старших, у 2009 р. розпочали діяльність перші 
віртуальні університети третього віку. Це стало ваго-
мим кроком у вирішенні проблем ізоляції та реадаптації 
осіб, які раніше почувалися відкинутими суспільством.

Висновки. Отже, несприятливі тенденції в 
демографічних процесах, зокрема стрімке старіння 
населення, створюють суспільству багато викликів 
політичного, економічного та соціального характеру. 
Одне з основних завдань суспільства – забезпечення 
соціальної адаптації та реадаптації людей похилого 
віку, збереження людського потенціалу. 

Часто старші люди сприймають зниження якості 
власного життя як природній процес, до того ж 
науково-технічний прогрес, глобалізаційні процеси, 
брак спілкування створюють їм труднощі у засвоєнні 
нових знань та умінь, поведінки і комунікації, активної 
участі в різних формах соціальної взаємодії. Людина, 
яка знаходиться поза суспільним і культурним життям, 
втрачає мотиваційну сферу, а відтак і якість життя. 

Теоретичні й практичні дослідження доводять, що 
освіта у похилому віці – ефективний адаптаційний 
механізм, спосіб подальшого розвитку і самореалізації 
особистості. Найуспішнішою формою освіти старших 
є університети третього віку, які розвинулися у п’яти 
моделях, що дещо різняться організацією та змістом 
навчання, але мають головну мету своєї діяльності – 
сприяти збереженню активної життєвої позиції людей 
похилого віку. 

В Україні важливо усвідомити потенціал освіти лю-
дей третього віку для соціально-економічного розвитку 
держави, для збереження її людського капіталу. Для 
цього необхідним є вивчення досвіду зарубіжних країн 
з його подальшим аналізом, адаптацією та використан-
ням для створення концепції освіти людей похилого 
віку і забезпечення якості їхнього життя. 
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Чаграк Н. И. 
«ВРЕМЯ ВТОРОГО РОСТА»: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ
Неблагоприятные тенденции в демографических процессах, в частности стремительное старение населения, соз-

дают обществу много вызовов политического, экономического и социального характера. Одна из основных задач 
общества – обеспечение социальной адаптации и реадаптации пожилых людей, сохранение человеческого потенци-
ала. Человек, который находится вне общественной и культурной жизни, теряет мотивационную сферу, а значит и ка-
чество жизни. Теоретические и практические исследования доказывают, что образование в пожилом возрасте – эф-
фективный адаптационный механизм, способ дальнейшего развития и самореализации личности. Успешной формой 
образования старших можно считать университеты третьего возраста, главной целью которых является сохранение 
активной жизненной позиции пожилых людей. В этом контексте изучение опыта ведущих стран мира по развитию 
образования пожилых людей вызывает значительный интерес и может стать важным источником всестороннего ос-
мысления и творческого использования его главных идей для формирования концепции образования людей третьего 
возраста в Украине .

Ключевые слова: люди пожилого возраста, третий возраст, университеты третьего возраста, герагогика, образо-
вательная геронтология, старение населения, социальная адаптация, демографический кризис.

Chahrak Nataliya 
“TIME FOR SECOND GROWTH”: OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES FOR EDUCATION 

OF THIRD AGE PEOPLE UNDER DEMOGRAPHIC AND SOCIAL CHALLENGES 
One of the primary goals of society is to provide for social adaptation and rehabilitation of older people, preserve the human 

potential. A person who is out of the social and cultural life can lose the motivation sphere, and hence the quality of life. Theoretical and 
experimental studies show that education in later life is an effective adaptation mechanism, a way of individual’s further development 
and personal fulfillment. Third Age universities can be considered as the most successful form of education of the elderly. Its main 
objective is to maintain an active life style for the elderly. In this context, the study of international experience is of considerable interest 
for the development of education for older people in Ukraine and could become an important source for comprehensive thinking and 
creative application of ideas for the development of the concept of education for the elderly in Ukraine.

Keywords: elderly people, the third age, the third age universities, geragogics, educational gerontology, aging, social 
adaptation, the demographic crisis. 
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У роботі розглядається проблема науково-методичного забезпечення при впровадженні дистанційного навчання на 
прикладі Швеції. Актуальність роботи зумовлена необхідністю впровадження дистанційного навчання та використанням 
можливостей електронного навчання. Досліджено проблему необхідності захисту інтелектуальної власності в системі 
дистанційного освіти Швеції. Досліджено тенденції поточної політики в галузі інтелектуальної власності дослідницьких 
університетів стосовно онлайн-матеріалів дистанційних програм. Визначено особливості впливу Інтернету на вищу 
освіту, акцентовано увагу на важливість захисту інтелектуальної власності при дистанційному навчанні. Встановлено 
роль технічних засобів у забезпеченні програми роботи студентів над змістом навчального матеріалу (програми 
процесу його засвоєння), поєднанні функцій навчання і виховання, здійсненні  контролю й самоконтролю за процесом 
засвоєння знань і його результатами в реалізації ідей диференційного і проблемного навчання.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 
ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СИСТЕМІ 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ШВЕЦІЇ 

УДК 37.018.43:347.77(485)   АГЕЙЧЕВА Анна Олександрівна,  
  заступник директора з наукової роботи,

  Полтавське відділення Академії наук технологічної кібернетики
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Доуні (Downi) та Ровай (Rovai), досліджуючи взаємодію 
Інтернету й вищої освіти підтверджують важливість 
захисту інтелектуальної власності при дистанційному 
навчанні [2; 3]. 

Мета статті. Метою роботи є вивчення поточної 
політики в галузі інтелектуальної власності дослід-
ницьких університетів стосовно онлайн-матеріалів 
дистанційних програм. 

Виклад основного матеріалу. Поширення 
дистанційного навчання переконує викладачів, 
адміністраторів та установи, що інституційна політика 
повинна захищати і підтримувати середовище, 
яке стимулює до творчості, продуктивності та 
академічної свободи. Це забезпечує фундамент 
для аналізу, критики, розвитку захисту авторського 
права та інтелектуальної власності, пов’язаних 
з питаннями дистанційної освіти. Дослідження 
захищеності інформаційних ресурсів, які використо-
вуються як матеріал для навчання, являє собою ве-
ликий науковий і прикладний інтерес. При реалізації 
системи дистанційного навчання виникають проблеми 
захисту інтелектуальної власності навчальних курсів, 
контролю знань студентів, підтвердження повноважень 
віддаленого клієнта. 

З розвитком інформаційних технологій все 
більше уваги приділяється дослідженням захисту 
інтелектуальної власності у галузі дистанційного 
навчання [1; 3]. Ця проблема зумовлена значними 
втратами від витоку інформації, що надається 
авторами навчальних курсів, достовірності позицій 
контролю та обліку, а також можливістю підміни 
студентами результатів дистанційного навчання. Для 
успішного вирішення зазначених проблем потрібно 
встановити необхідний і достатній рівень захищеності 
інформаційних ресурсів. Критеріями цього є  
критичність, цінність інформаційних ресурсів системи 
дистанційної освіти. Відповідно актуальним завданням 
є розробка методів оцінки цінності, критичності 
та захищеності інформаційних ресурсів системи 
дистанційного навчання.

Авторське право є одним з основних галузей права, 
що стосується вищих навчальних закладів. Закон про 
авторське право був повністю переглянутий в 1976 
році. Правовласник має право відтворювати захищені 
авторським правом твори в будь-якій формі, займати-
ся підготовкою суміжних робіт, поширювати копії захи-
щених авторським правом робіт для продажу, оренди, 
лізингу, або даруванняв [1; 4]. Шведські дослідники 
стверджують, що передача захищеного авторським 
правом матеріалу є незаконною, навіть якщо не було 
ніякої особистої вигоди для того, хто продає [5].

Незважаючи на неоднозначність формулювань, 
закон про авторське право чітко декларує неможливість 
відтворювати захищені авторським правом твори. В 
університетському середовищі сумлінне виконання 
цього закону є вкрай проблематичним.

З кожним роком кількість онлайн курсів у вищих 
навчальних закладах збільшується. А тому все 
актуальнішим стає питання щодо права власності на 
матеріали курсу і збільшується напруженість у відносинах 
між викладачами та університетами, що стосуються прав 
і обов’язків, пов’язаних з онлайн-курсами. Електронні 
засоби захищені від піратства, але це ніяк не стосується 
інформації, що розміщується в Інтернеті. Інформація, 
особливо та, що стосується науки, освіти, належить до 
інтелектуальної власності. Наразі переважна більшість 
курсів дистанційного навчання закрита, тобто показані 
тільки демоверсії, за якими неможливо оцінити їх якість. 
Відкриті курси, статті, книги використовуються без 
жодних посилань. Цю проблему непросто розв’язати,  
але необхідно, бо від цього прямо залежить поширення 
навчально-освітньої інформації у світовому мережевому 
просторі, якість створюваних і використовуваних 
освітніх продуктів. Ці проблеми пов’язані в основному з 

Постановка проблеми та її актуальність. 
Упровадження дистанційного навчання є одним з 
актуальних завдань сучасної освіти і має багато 
переваг як соціальних, так і економічних. Економічні 
чинники є головною рушійною силою, оскільки вони 
визначають доцільність саме цієї форми навчання. 
Особливістю дистанційної освіти є те, що вона має 
багато переваг для суспільства, незважаючи на те, що 
вона важче піддається кількісній оцінці. У сучасному 
світі існує значна кількість навчальних закладів, але 
попит на ринку освітніх послуг, як і раніше перевищує 
пропозицію. Дистанційне навчання створює рівні 
можливості для тих, хто бажає здобути освіту, підвищити 
кваліфікацію, пройти перепідготовку і знайти роботу. Ця 
система дозволяє отримати вищу освіту паралельно з 
основною діяльністю людини, розширює можливості 
мобільності, отримання вчених ступенів, визнаних 
міжнародним освітнім співтовариством. Дистанційна 
освіта передбачає більш широкі перспективи у виборі 
вишу. Звичайно, рівень можливості отримати освіту 
за допомогою комунікаційних технологій корелюється 
з рівнем економічного розвитку країни. У Швеції 
комп’ютерна грамотність населення та доступність 
технологічних засобів сягає 90%. З кожним роком 
зростає. популярність дистанційного навчання і в Україні. 
Ця освітня система, так само як і будь-яка інша, має свої 
недоліки і переваги. Популярність дистанційної освіти, 
крім розвитку технологій, безпосередньо пов’язана із 
зростанням вартості стаціонарного навчання. Вартість 
Інтернет-освіти значно нижча, крім того, вона варіюється 
залежно від спеціальності, форми навчальної програми 
та виду навчального закладу. Крім того, існують різні 
освітні гранти та стипендіальні програми, що дозволяють 
безкоштовно або за умови часткового фінансування 
навчатися за дистанційною формою. Більше того, 
відсутні витрати на проїзд в країну навчання, на 
проживання, харчування, медичне страхування. При-
родно, що з розвитком системи дистанційного навчання, 
впровадженням нових інформаційних технологій в осві-
ту, розробкою перспективних педагогічних технологій і 
залежно від цілого багатьох інших факторів технічного, 
технологічного, соціального та економічного плану 
будуть удосконалюватися й нормативно-правові основи 
дистанційних освітніх технологій.

Основними принципами дистанційного навчання 
в навчальному закладі Швеції є єдина методологічна 
основа, децентралізація створення та управління 
єдиною системою дистанційної освіти, режим 
найбільшого сприяння, комплексність, доступність, 
модульність. 

Основу освітнього процесу при дистанційному 
навчанні становить цілеспрямована і контрольована 
інтенсивна самостійна робота студента, який 
навчається за індивідуальним розкладом у зручному 
для нього темпі. Актуальним завданням для вітчизняних 
дослідників є вивчення питань науково-методичного 
забезпечення та захисту інтелектуальної власності в 
системі дистанційної освіти Швеції.

Аналіз наукових праць, присвячених розв’я-
занню проблеми. Дистанційне навчання базується 
на принципах інтерактивності, стартових знань, 
індивідуалізації, ідентифікації, регламентного навчання 
та педагогічної доцільності застосування засобів нових 
інформаційних технологій.

Систематизація та проведення аналізу існуючих 
практикумів та методів забезпечення якості 
дистанційного навчання створюють необхідну основу 
для наукових доробок. Наукові роботи шведських 
учених Кристіана Нільсона (Christian Nilsson), Генрі 
Олсона (Henry Ölson) та Анни Танер (Anna Tanår) [1] під-
тверджують важливість  дослідження авторського пра-
ва при дистанційному навчанні. Необхідність подаль-
ших досліджень зумовлена захистом інтелектуальної 
власності системи електронного навчання у ВНЗ. 

Ключові слова: дистанційна освіта, електронне навчання, інформаційно-комунікативні технології навчання, 
безперервна освіта дорослих, інтелектуальна власність
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ресурсів, таких як дизайн, місце на сервері, управління 
і технічне обслуговування, спеціалізоване програмне 
забезпечення тощо. 

Викладачі витрачають багато часу і зусиль, часто й 
коштів, щоб створити такі матеріали. Одним з елементів, 
що ускладнює процес, є те, що матеріали, розроблені 
викладачами, можуть бути легко передані через 
засоби масової інформації та швидко розповсюджені 
серед значної кількості користувачів Інтернету. 

Онлайн-навчання ні в якому разі не зможе замінити 
традиційне навчання. Воно не в змозі створити сту-
дентську атмосферу і замінити спілкування з жи-
вим педагогом. За допомогою дистанційної освіти 
мешканці невеликих міст мають можливість успішно 
закінчувати курси столичних університетів і академій. 
Віртуальним слухачам, які суміщають навчання з 
роботою, дається шанс скоротити кількість аудиторних 
годин і отримувати конкретні знання без відриву від 
безпосередньої діяльності.

За допомогою дистанційного навчання з’являється 
можливість встановити баланс між суспільним попитом 
на освіту та його пропозицією. Усі освітні установи, що 
використовують інформаційно-комунікаційні технології, 
фактично знаходяться поза правовим полем. Необхідно 
відмітити, що на сьогодні для розвитку системи дистан-
ційної освіти практично відсутня нормативно-правова 
база. 

У ВНЗ та інших організаціях поступово створюються 
електронні підручники і бібліотеки з них, інформаційно-
освітні середовища, однак відсутні правові засади 
використання даних матеріалів, розміщених у мережі. 
Для ефективної роботи навчальних закладів, що 
використовують технології дистанційного навчання, 
необхідна координація їх дій, а також створення 
відповідної нормативної бази і надання дистанційному 
навчанню офіційного статусу.

Нормативно-правова база дистанційної освіти 
формується у вигляді пакета національних актів з 
питань організації правового регулювання відносин 
між об’єктами і суб’єктами у сфері дистанційної освіти 
з урахуванням єдиних вимог, визначених Міністерством 
освіти і науки України [5]. В основу покладені такі прин-
ципи: дотримання конституційних норм, відкритість і 
доступність інформації, захист прав інтелектуальної 
власності, інформаційна безпека, узгодженість норм 
із законодавчими актами в інших галузях, а також із 
міжнародним законодавством. Якщо система дистан-
ційної освіти матиме нормативно-правову базу, вона 
стане однією з офіційних форм освітнього процесу. Від-
сутність же правових рамок для дистанційного навчання 
не тільки стримує економічний розвиток країни, але й 
змушує українців звертатися за відповідними послугами 
до навчальних закладів Швеції та інших країн.

Технічні засоби повинні забезпечувати програму 
роботи студентів над змістом навчального матеріалу (у 
процесі його засвоєння), поєднання функцій навчання 
і виховання, посилення контролю і самоконтролю за 
процесом і його результатами процесу засвоєння 
знань, допомога в реалізації ідей диференційного і 
проблемного навчання. 

Однак слід зауважити, що сьогодні, говорячи 
про дистанційне навчання і вирішуючи проблеми 
його впровадження в практику, провідні шведські 
вчені значну увагу приділяють в основному аспектам 
інформаційного обміну як основі випереджаючої освіти, 
орієнтованої на існування людини в інформаційному 
суспільстві [9 ; 10]. Характерним для шведської освіти 
є наявність значної кількості фінансованих державою 
систем додаткової освіти, курсів перепідготовки фахів-
ців, шкіл для дорослих і навчальних груп.

Основу освітнього процесу при дистанційному 
навчанні складає цілеспрямована і контрольована 
інтенсивна самостійна робота студента, який 
навчається за індивідуальним розкладом у зручному 
для нього темпі. Студенти шведських коледжів та 
університетів обирають предмети з переліку курсів-

педагогічною стороною дистанційної форми навчання. 
Звичайно, існують і інші проблеми, пов’язані, наприклад, 
з необхідністю систематичного оновлення апаратного 
парку, програмного забезпечення, відповідно постійного 
підвищення рівня володіння навичками користувача 
персонального комп’ютера викладачами. Необхідність 
для викладачів адаптувати свої методи навчання 
у форматі дистанційного навчання корелюється з 
основними викликами розвитку сучасної педагогіки. 
Існує безліч різних способів, застосовуючи які викладачі 
можуть краще підготуватися для роботи і використання 
мультимедійних технологій. Важливим завданням для 
викладачів є розуміння того, що техніка є невід’ємною 
частиною досвіду дистанційного навчання. Ретельно 
зважувати свої цілі і завдання при прийомі на програми 
дистанційної освіти, забезпечити підготовку і навчання 
викладачів є основним завданням адміністрації 
університету.

Прогрес завжди відбувається через подолання 
труднощів, але усвідомлення того, що освіта, кваліфікація 
– основні цінності для людини в епоху інформаційних 
технологій – значно полегшує розуміння необхідності 
перетворень. Попередні дослідження  показують, що 
університети перебувають у стані безперервної зміни 
освітньої політики. Типове обґрунтування такого підходу, 
використання інтелектуальної власності свідчить про 
те, що викладачі не є авторами робіт, створеними за 
допомогою ресурсів університету.

Із впровадженням дистанційного навчання за 
допомогою цифрових засобів таких як електронна 
пошта й інші Інтернет-технології більш можливим 
стало порушення прав інтелектуальної власності. З 
моменту, як тільки захищений авторським правом 
матеріал записується у матеріальних форматах   
(рукописи або електронні файли) він автоматично 
стає захищеним. Тим не менше, реєстрація в Бюро 
реєстрації авторських прав забезпечує додатковий 
захист і часто знаходиться в інтересах автора, якщо 
порушення стає проблемою. Захищені авторським 
правом роботи можуть бути відтворені, адаптовані 
для створення похідних робіт, поширюватися і 
виконуватися іншими авторами. Останні можуть 
також передавати права іншим. Якщо захищений ав-
торським правом матеріал відтворений без дозволу 
власника, порушник повинен нести відповідальність 
за порушення авторських прав. Таким прикладом 
порушення авторського права є користування 
програм ним забезпеченням та мультимедійними 
матеріалами. Такі матеріали, як ідеї, факти і відкриття, 
не підпадають під захист авторського права, оскільки 
не зафіксовані в матеріальній формі.

Якщо відсутній письмовий договір на надання 
права власності на такі матеріали викладачеві, то 
при його звільненні з роботи права власності можуть 
залишатися за роботодавцем. В умовах роботи за 
наймом право власності переходить від першого 
власника до роботодавця, який у свою чергу змінює 
термін дії авторського права з 50 років у випадку 
індивідуальної власності на 75 років з організаційними 
правами власності. Університет визначає їх як 
традиційні наукові роботи [6; 8].

 Питання інтелектуальної власності, пов’язані з 
програмним забезпеченням та іншими електронними 
матеріалами, набувають ще більшого значення із 
зростанням кількості онлайн-курсів та програм в 
університетах і поширенням використання електронних 
технологій професорсько-викладацьким складом у 
своїх курсах. Слід зазначити, що раніше традиційні 
наукові роботи не були основним джерелом доходу 
для університету. Поява та розвиток нових програм 
навчання у цифрових форматах, таких як дистанційні 
курси і програми, може вплинути на зміну традицій у 
науковій роботі навчальних закладів [7]. 

 У рамках дистанційного навчання деякі установи 
та викладачі вирішують проблему авторства власних 
цифрових матеріалів. Однією з проблем є те, що 
для підготовки актуальних цифрових матеріалів 
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модулів і формують таким чином свій навчальний план.
Пріоритетом розвитку освіти є впровадження 

сучасних інформаційно-комунікативних технологій, 
що забезпечують удосконалення навчально-
виховного процесу, доступність та ефективність освіти, 
підготовку молодого покоління до життєдіяльності в 
інформаційному суспільстві.

Висновки. Доведено, що важливість дистанційної 
освіти полягає в здатності найбільш адекватно і 
гнучко реагувати на освітні потреби суспільства і 
забезпечувати реалізацію конституційного права на 
освіту кожного громадянина країни. 

Перспективи подальшого дослідження можуть 
бути пов’язані з вивченням особливостей організації 
дистанційної освіти, порівнянням вітчизняних і 
зарубіжних технологій дистанційного навчання, 
розробками новітніх форм і методів дистанційної освіти. 

На сьогодні дистанційна освіта інтенсивно 
входить до освітньої сфери, що зумовлено багатьма 
перевагами цієї педагогічної системи. Більше 
того, деякі фахівці вважають таку освіту найбільш 
ефективною формою навчання людини незалежно від 
її віку. Створені на основі сучасних носіїв інформації 
засоби навчання в комплексі з інформаційно-
комунікативними технологіями, а також сучасне 
методичне забезпечення дозволяють самостійно 
оволодіти навчальною діяльністю, створюючи умови 
для самостійного засвоєння предметів навчального 
циклу. Дистанційне навчання характеризується 
високим професіоналізмом, прагненням до 
співробітництва, самореалізації й розвитку, що є, по 
суті, наслідком використання комп’ютерного навчання 
та сучасних засобів комунікації. 

Агейчева А. А.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШВЕЦИИ 
В работе рассматривается проблема научно-методического обеспечения при внедрении дистанционного обучения 

на примере Швеции. Актуальность работы обусловлена необходимостью внедрения дистанционного обучения и 
применением возможностей электронного обучения. Изучена проблема необходимости защиты интеллектуальной 
собственности в системе дистанционного образования Швеции. Изучено тенденции те кущей политики в 
области интеллектуальной собственности исследовательских университетов относительно он-лайн-материалов 
дистанционных программ. Изучено особенности влияния Интернета на высшее образование, что подтверждается 
необходимостью защиты интеллектуальной собственности при дистанционном обучении. Определены важность 
технических средств и их влияние на обеспечение программы работы студентов над содержанием учебного 
материала (программы процесса его усвоения), сочетание функций обучения и воспитания, усиление возможности 
контроля и самоконтроля за процессом и результатами процесса усвоения знаний, помощь в реализации идей 
дифференциального и проблемного обучения.

Ключевые слова: дистанционное образование, электронное обучение, информационно-коммуникативные техно-
логии обучения, непрерывное обучение взрослых, интеллектуальная собственность.

Ageycheva Anna
METHODOLOGICAL PROVISIONS AND PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY 

IN SYSTEM OF DISTANCE EDUCATION IN SWEDEN
The article deals with issue of methodological provisions doe distance education in Sweden. The relevance of the topic is 

determined by the need to introduce and fully use the advantages of e-education.
The protection of intellectual property rights in distance education in Sweden are examined. Current trends in university poli-

cies aimed at protection of on-line materials of distance courses are studied. The influence of the Internet on higher education, as 
evidence by the need to protect intellectual property in distance learning is studied. The importance of technical equipment and 
impact on students the content of teaching material, combining the functions of education and training, increase the possibility of 
control and self-control over the process anвlearning results are determined. 

Keywords: distance education, electronic learning, information-communication teaching technology, adults life-long 
learning, intellectual property.
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У статті проаналізовано особливості сучасного досвіду підготовки магістрів в університетах Нідерландів. На основі 
аналізу навчальних планів та програм підготовки магістрів Лейденського університету автор визначає особливості 
диверсифікації магістерських програм у голландських університетах (академічні, дослідницькі та викладацькі програ-
ми), їх орієнтацію на проведення наукових досліджень та міждисциплінарний характер.

Ключові слова: вища освіта, магістерська програма підготовки, підготовка магістрів, триступенева системи вищої 
освіти, університетська освіта Нідерландів.

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ 
В УНІВЕРСИТЕТАХ НІДЕРЛАНДІВ 

УДК 378.4(492)   ЗАЯЦЬ Людмила Іванівна,  
 викладач кафедри англійської мови,
 Київський університет імені Бориса Грінченка

її розв’язання є предметом досліджень вітчизняних та 
зарубіжних науковців. Вивченням питань організації 
професійної підготовки магістрів та аналізом шляхів 
підвищення ефективності магістерських програм за-
ймалися С. Сисоєва та Н. Батечко [6], С. Вітвицька [2], 
В. Майборода, В. Манько, Н. Іванова [4] та ін. 

Низка робіт присвячена безпосередньо використан-
ню успішного досвіду розвинених країн в організації 
магістерських програм навчання різного спрямування:

● досвід Німеччини досліджував С. Бобраков [1];
● досвід США – О. Мартинюк [5]; 
● досвід Італії – І. Соколовата, І. Сухорукова [7].
У вітчизняній педагогічній науці питання організації 

підготовки магістрів в університетах Нідерландів не 
було предметом окремого розгляду.

Мета статті. Метою нашої статті є окреслення 
особливостей організації підготовки магістрів у гол-
ландських університетах. Так як, позитивний досвід цієї 
країни, може бути ефективно використаний у процесі 
реформування української вищої освіти, зокрема 
реорганізації магістерських програм. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
2002 році Закон про вищу освіту та науку Нідерландів 
був доповнений відповідними положеннями [12, с. 16] 
і вже до 2007 року в усіх вищих навчальних закладах 
(далі – ВНЗ) було запроваджено двоступеневу систему 
підготовки фахівців (бакалавр, магістр) [13, с. 33]. Зо-
крема, в університетах 4-річний одноступеневий курс 
навчання був поділений на два цикли: 

● підготовка бакалавра – 3 роки (180 кредитів);
● підготовка магістра – 1 рік (60 кредитів).
Відповідно п’ятирічні курси навчання поділено 

на 3+2 роки (бакалавр – 180 кредитів, магістр – 
120 кредитів). Ураховуючи положення Болонських 
документів, у процесі цих реформ, основна увага спря-
мовувалась на забезпечення досягнення різних освітніх 
цілей та застосування різних освітніх технологій під час 
підготовки бакалавра та магістра. Адже з точки зору 
системної приналежності бакалаврські програми на-
лежать головним чином до освітньої системи, у той час 
як магістерські – до науково-дослідної. Це означає, що 
програми підготовки бакалаврів основним пріоритетом 
мають навчальну діяльність, а магістерські програми 
зосереджені на науково-дослідній роботі з метою за-
лучення студентів до наукової діяльності. Хоча обид-
ва ступені передбачають набуття науково-дослідної 
компетенції, проте магістри повинні також розвинути 
науковий світогляд та наукове бачення проблем.

Отже, основною метою магістерських програм в 
університетах є надання знань та аналітичних навичок, 
необхідних для проведення самостійного наукового 
дослідження. 

Варто зазначити, що в університетах Нідерландів, 
на відміну від закладів вищої професійної освіти, 
кількісно переважають саме магістерські програми 
навчання. В цілому кількість магістерських програм в 
університетах Нідерландів становить – 954, у той час як 
бакалаврських – 431 [11].

Постановка проблеми та її актуальність. Роз-
виток вищої освіти сучасної Європи значною мірою 
обумовлений Болонським процесом, результа-
том якого стало заснування міжнародної структури 
співробітництва – Європейського простору вищої 
освіти (далі – ЄПВО). Ключовими напрямами Болонсь-
кого процесу, або «базовим трикутником реформ» 
вважається прийняття триступеневової системи вищої 
освіти, запровадження ECTS і забезпечення якості 
освіти.Триступенева системи вищої освіти передбачає 
послідовно отримані ступені бакалавра, магістра та 
доктора філософії. Перехід вищої школи до ступеневої 
системи освіти передбачає оновлення структури 
професійної підготовки фахівців усіх кваліфікаційних 
рівнів, у тому числі студентів магістратури, яка має 
озброїти майбутнього фахівця системою аналізу та 
інтеграції одержаних знань і вмінь у нестандартних 
ситуаціях професійної діяльності та застосування наяв-
ного досвіду для особистого саморозвитку і самовдо-
сконалення [3, с. 72].

Погоджуємося з думкою С. Сисоєвої про те, що 
освітньо-кваліфікаційний рівень магістра є одним із 
визначальних факторів рівня науково-технічного про-
гресу в країні і сприяє формуванню інтелекту молодих 
людей, духовному вихованню молоді та, врешті, забез-
печенню достатку в суспільстві [6, c. 222]. Підготовці 
магістрів має надаватися особлива увага, оскільки це 
саме ті фахівці, які повинні бути обізнані з ринкови-
ми та інноваційними механізмами, отримати цілісну 
підготовку за спеціальністю, володіти іноземними 
мовами та уміти застосовувати набуті знання на 
практиці. Відповідно на сучасному етапі в українських 
університетах необхідна оптимізація процесу 
підготовки магістрів, переведення його на якісно новий 
рівень. Для цього  систему підготовки фахівців потрібно 
реорганізувати шляхом адаптації її до вимог провідних 
університетів світу в контексті вимог Болонського про-
цесу [6, c. 222].

На сучасному етапі наша держава надзвичайно 
зацікавлена в наданні системі вищої освіти злагодженості 
й прозорості, зрозумілості та ефективності. Схема 
«бакалаврат-магістратура» багато в чому відповідає 
цим вимогам. Її ефективність обумовлена тим, що бака-
лаврат надає широку і водночас достатньо фундамен-
тальну підготовку, щоб випускник міг і розпочати трудо-
ву діяльність, маючи попит на ринку праці, і продовжити 
освіту в магістратурі. Перехід до двоступеневої системи 
дозволяє зі змістової точки зору використати її плюси, 
а з формальної – наближати вітчизняну систему вищої 
освіти до європейських [4, с. 111]. Компаративістські 
дослідження освітніх систем країн-учасниць Болонсь-
кого процесу покликані допомогти відшукати шляхи 
розв’язання окреслених проблем, використовуючи 
європейський позитивний досвід. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Аналіз актуальних досліджень стану наукової розроб-
ки проблеми сучасного зарубіжного та вітчизняного 
досвіду професійної підготовки магістрів засвідчив, що 
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Е довільний, для реєстрації на деякі курси студент має 

обов’язково пройти певний попередній курс під час на-
вчання на бакалавраті. 

Як уже згадувалось, обов’язковим компонен-
том підготовки академічного магістра є написання 
магістерської роботи (20 кредитів, близько 17000 слів), 
виконання якої студент розпочинає після завершення 
двох навчальних курсів. Магістерську роботу студент 
пише під керівництвом наукового керівника. Захист 
наукової роботи відбувається у присутності наукового 
керівника та опонента, якого обирає науковий керівник. 
Опонент має ознайомитися з роботою та допустити її 
до захисту. Під час виконання роботи студент має по-
казати вміння узагальнювати та критично аналізувати 
наукову літературу,  чітко визначати мету і завдан-
ня дослідження, самостійно здійснювати наукове 
дослідження [9].

Дослідницька магістерська програма зі спеціаль-
ності «лінгвістика» розрахована на два роки (120 кре-
дитів), також включає 10 уже згаданих спеціалізацій, 
проте студент не обов’язково має зосереджуватись 
лише на одній спеціалізації. Базовий курс навчання 
включає два обов’язкових курси (по 10 кредитів): у 
2013/2014 навчальному році – це історія лінгвістики 
(І семестр) та зразки лінгвістичних структур (ІІ се-
местр). Решту навчальних курсів студент обирає 
самостійно (40 кредитів – перший рік навчання , 
30 кредитів – другий рік навчання, під час другого 
року навчання планується написання магістерської 
роботи – 30 кредитів). Обирати навчальні курси 
студент може серед тих, що пропонуються програ-
мою підготовки академічного магістра, також може 
зареєструватися на поточні дослідницько-орієнтовані 
курси, які передбачені програмою підготовки магістра-
дослідника, зміст цих курсів змінюється щороку і 
оголошується перед початком семестру. 

Крім того, студент може приєднатися до будь-
якого магістерського навчального курсу Лейденсько-
го університету не обов’язково в межах Лейденського 
університетського центру лінгвістики, таким чином 
стимулюючи міждисциплінарний характер наукових 
досліджень. Цей навчальний курс має бути пов’язаний 
з лінгвістичним напрямом дослідження та затвердже-
ний екзаменаційною комісією університетського центру 
лінгвістики. Студенти також мають можливість вивчен-
ня окремих курсів в інших університетах Нідерландів та 
за кордоном. 

Ключовим компонентом підготовки магістра-
дослідника є підготовка магістерської роботи (30 кре-
дитів, близько 30000 слів), написання якої відбувається 
під час другого року навчання під керівництвом од-
ного з викладачів Лейденського університетського 
центру лінгвістики, а також за участю опонента. Сту-
дент самостійно обирає наукового керівника і тему 
дослідження. Від академічної магістерської роботи це 
дослідження вирізняється за обсягом, а також, у пер-
шу чергу, беруться до уваги подальші перспективи 
дослідження цієї теми, оскільки студент, який отримав 
ступінь магістра-дослідника, як правило, продовжує 
свою наукову кар’єру з метою отримати ступінь док-
тора наук. Результати науково-дослідної роботи 
магістрів-дослідників часто публікуються в наукових 
журналах [9].

Таким чином, програми підготовки академічного 
магістра та магістра-дослідника відрізняються трива-
лістю навчання, змістом навчальних курсів, а також 
обсягом та змістом магістерської роботи, яка відіграє 
ключову роль у підготовці магістра-дослідника.

Для того щоб вступити на педагогічну магістерську 
програму в університеті, потрібно мати ступінь магістра 
з тієї дисципліни, яку вступник планує викладати. Так, 
наприклад, майбутній викладач англійської мови пови-
нен на момент вступу до педагогічної магістратури мати 
магістерський ступінь з лінгвістики за спеціалізацією – 
англійська мова. 

Підготовку магістрів-викладачів у Лейденському 
університеті здійснює окремий підрозділ університету – 

Магістерські програми, які пропонують університети 
Нідерландів, як правило, не є продовженням певної 
програми підготовки бакалавра. Переважно вони ство-
рювались для осіб, які мають ступінь бакалавра і досвід 
роботи у відповідній галузі. Також для того, щоб всту-
пити на будь-яку магістерську програму, абітурієнт не 
обов’язково повинен мати ступінь бакалавра саме цьо-
го напряму. На цей випадок, а також для тих, хто отри-
мав ступінь бакалавра у ВНЗ професійного спрямуван-
ня, існують програми домагістерської підготовки (Pre-
master), спрямовані на отримання необхідних знань для 
отримання ступеня магістра.

Кожна програма підготовки магістрів також 
передбачає написання наукового дослідження. Вар-
то підкреслити, що в університетах Нідерландів існує 
декілька видів магістерських програм, що відрізняються 
за змістом та тривалістю навчання:

● академічні магістерські програми (academic 
master, regular master), під час проходження яких сту-
дент отримує знання в конкретній науковій галузі та 
певні практичні навички, які разом є основою для 
подальшої кар’єри (переважно навчання триває один 
рік, крім медичних – 3 роки);

● дослідницькі магістерські програми (research 
master), розроблені для тих, хто збирається поєднати 
свою майбутню кар’єру з науковими дослідженнями 
(2 роки);

● педагогічні магістерські програми (teacher 
training master’s programs) які готують студентів до 
викладацької діяльності у середній школі (1-2 роки) [10].

Щоб проаналізувати відмінності програм підготовки 
магістрів різних типів для прикладу розглянемо зміст 
програм підготовки магістрів гуманітарного фа-
культету, спеціальності «лінгвістика» Лейденського 
університету, підготовку яких здійснює Лейденський 
університетський центр лінгвістики [9].

Академічна магістерська програма зі спеціальності 
«лінгвістика»:

● розрахована на один рік (60 кредитів);
● включає 10 спеціалізацій (китайська мова, 

англійська мова, французька мова, німецька мова, 
італійська мова, мови Африки, Азії та корінних жителів 
Америки, порівняльна індоєвропейська лінгвістики, 
теоретична лінгвістика, теорія та практика перекладу, 
мова та спілкування);

● кожна спеціалізація передбачає опрацювання 
протягом двох семестрів чотирьох навчальних курсів 
(по 10 кредитів) на вибір із запропонованого переліку 
та написання науково-дослідної роботи за обраною те-
мою (20 кредитів). 

Навчальні курси, що пропонуються студентам, 
оновлюються та вдосконалюються щороку. Вони роз-
робляються з урахуванням новітніх наукових досяг-
нень, шляхом ознайомлення студентів з результатами 
власних досягнень викладача та науково-педагогічного 
колективу університету. Зокрема перелік навчальних 
курсів для спеціальності «лінгвістика», спеціалізації 
«англійська мова» у 2013/2014 навчальному році є та-
ким [9]:

● І семестр (студент обирає 2 курси) з курсів:
 ¤ Історична фонологія англійської мови;
 ¤ Англійська мова часів Джейн Остін;
 ¤ Дослідження феномена лінгвістичних 

  запозичень;
 ¤ Вивчення та викладання іноземної мови;
 ¤ Різновиди англійської мови у світі;
● ІІ семестр (студент обирає 2 курси) з курсів:
 ¤ Удосконалення навичок перекладу;
 ¤ Словотворення в англійській мові;
 ¤ Історичний синтаксис;
 ¤ Метафора, жанр і стиль;
 ¤ Соціолінгвістика; 
 ¤ Прескриптивізм.
Як правило, кожен курс передбачає 26 годин 

лекційних і семінарських занять, решта – 254 години – 
відводиться на опрацювання обов’язкової літератури 
та написання курсової роботи. Вибір курсу не завжди 
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ми підготовки магістрів в університетах Нідерландів, 
підкреслимо тісний взаємозв’язок навчальної та 
науково-дослідної діяльності, що виявляється у 
використанні результатів наукових досліджень у на-
вчальному процесі, активне залучення магістрантів до 
дослідницької діяльності.

Ураховуючи потребу в оптимізації процесу 
підготовки магістрів в українських університетах, 
реорганізації її шляхом адаптації до вимог провідних 
університетів світу, вважаємо цілком доречним викори-
стання успішного досвіду голландських університетів в 
організації роботи магістратур. 

Вважаємо здебільше врахувати вказаний досвід 
у розробку навчальних планів та програм підготовки 
сучасних фахівців, а також у процесі структурної 
організації навчання в межах магістратури, що до-
зволить вивести процес професійної підготовки в 
українських університетах на якісно новий рівень.
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Лейденська педагогічна магістратура (Leiden University 
Graduate Schoo lof Teaching) [8], яка має в своєму 
складі два відділення: середньої та вищої освіти. 
Відділення середньої освіти займається підготовкою 
вчителів середньої школи, а також організовує курси 
підвищення кваліфікації для вже працюючих вчителів. 
Відділення вищої освіти запроваджує курси підвищення 
кваліфікації викладачів вищої школи. Відповідно Лей-
денська педагогічна магістратура забезпечує ство-
рення науково-дослідного і творчо-інноваційного про-
стору підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників різних рівнів освіти.

Програма підготовки магістра-викладача 
триває один рік (60 кредитів) і передбачає вивчен-
ня ряду педагогічних дисциплін, а також формування 
професійних практичних умінь та навичок. Програма 
підготовки викладача англійської мови включає такі 
навчальні курси [8]:

● дидактика (навчання та викладання) – 5 кре-
дитів у І семестрі, 2 кредити у ІІ семестрі;

● методика викладання сучасних мов 
(магістерський курс) – по 5 кредитів у І та ІІ семестрах;

● педагогіка – 5 кредитів у І семестрі.
Програма підготовки викладача-магістра та-

кож передбачає підготовку методичної розробки з 
дисципліни, яку студент збирається викладати. Як 
правило, у кожного студента, який навчається на ви-
кладача за певною програмою, вже є досвід підготовки 
наукового дослідження (магістерська чи докторська 
робота), присвяченого тематиці дисципліни викладан-
ня, але ці дослідження не пов’язані з методикою ви-
кладання, тому основним завданням на цьому етапі 
є дослідження в галузі методики викладання певного 
предмета і створення власної методичної розробки 
у вигляді доповіді (до 5000 слів), яку готує студент під 
керівництвом викладача з методики. 

Варто підкреслити, що основну частину наван-
таження при підготовці магістра-викладача складає 
педагогічна практика – 30 кредитів, під час якої студент 
має провести самостійно щонайменше по 60 годин за-
нять у першому та другому семестрах у різних типах 
середніх шкіл [8]. 

Таким чином, ключовим компонентом підготовки 
магістра-викладача є формування практичних нави-
чок, необхідних у майбутній професійній діяльності. 

Висновки. Узагальнюючи вищенаведене, 
можна зробити висновок, що одним із важливих 
аспектів підготовки магістрів у Нідерландах, є поділ 
магістерських програм на:

● академічні, що передбачають розви-
ток професійних та формування дослідницьких 
компетенцій у певній галузі професійної діяльності;

● дослідницькі – спрямовані на поглиблене 
дослідження в одній з наукових галузей, та викладацькі 
програми, які на базі вже отриманого магістерського 
ступеня забезпечують підготовку до педагогічної 
діяльності. 

Така диференціація підготовки магістрів дозво -
ляє якнайкраще реалізувати особистісний потенціал 
студентів магістратури. Важливість цього розподілу 
виходить із необхідності виокремити процес підготовки 
майбутніх наукових і науково-педагогічних працівників, 
а також посилити практичну спрямованість профе-
сійних магістерських програм. Зрозуміло, що за одним 
напрямом підготовки можуть існувати як дослідницькі, 
так і академічні освітні програми підготовки магістрів.

Наявність програм домагістерської підготовки 
забезпечує можливість випускникам (бакалаврам) ВНЗ 
професійного спрямування Нідерландів і ВНЗ інших 
країн здобути ступінь магістра в університетах, що 
забезпечує гнучку траєкторію навчання та мобільність 
студентів у межах країни та світу.

Заяц Л. И.
ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ В УНИВЕРСИТЕТАХ НИДЕРЛАНДОВ

В статье проанализированы особенности современного опыта подготовки магистров в университетах Нидерлан-
дов. На основе анализа учебных планов и программ подготовки магистров Лейденского университета автор опреде-
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Дослідження, що стосуються видів та сутності 
наступності, виявлення її ролі в пізнавальній діяльності 
студентів, здійснювали Б. Ананьєв [1], О. Анісімов [2], 
О. Богданов [11], М. Дмитренко [9], І. Зязюн [9], А. Еткінд 
[17], Л. Крамущенко [9], І. Кривонос [9], В. Максимо-
ва[4], О. Музальов [5], А. Новіков [6], О. Остапчук [7], 
Е. Рапацевич [8], Н. Розенберг [10], О. Русановський 
[13], В. Сидоренко [13], О. Сергеєв [11], Г. Терещук [13], 
Г. Федорець [12], Є. Хриков [14], А. Хуторський [15], 
О. Щербак [16].

У психолого-педагогічній науці проблема міжпред-
метної наступності досліджувалася в різних напрямах. 
Р. Гуревич [3] визначає міжпредметну наступність як 
один із рівнів інтеграції. П. Новиков [6], В. Сидоренко [12] 
та Г. Федорець [9] визначають її як дидактичну умову. 
В. Максимова [4] вважає міжпредметну наступність за-
собом комплексного підходу до навчання та вихован-
ня. Крім того, є думка, що міжпредметна наступність 
може бути однією з форм інтеграції навчання. О. Муза-
льов [5] визначає міжпредметну наступність як засіб 
підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Аналіз великої кількості літературних джерел 
науково-педагогічного змісту щодо проблеми засто-
сування в теорії й практиці міжпредметної наступності 
у навчально-виховному процесі вищої школи дає 
нам можливість говорити про те, що фундаменталь-
них досліджень, які давали б вичерпну інформацію 
стосовно однозначних висновків у плані змісту 
міжпредметної наступності у процесі професійної 
підготовки менеджерів, ми не знайшли, тому що 
дослідження в цьому напрямі не здійснювалися в по-
вному обсязі. Це зумовлює більш детально та всебічно 
вивчити зазначене питання на сучасному теоретико-
методологічному рівні.

Мета статті. Висвітлити проблему міжпредметної 
наступності та визначити її сутність у процесі навчан-
ня професійно-орієнтованих дисциплін у фаховій 
підготовці майбутніх менеджерів. 

Виклад основного матеріалу. В умовах кар-
динальних соціально-економічних змін в Україні, які 
відбуваються останніми роками, однією з принципових 

Постановка проблеми та її актуальність. 
Стратегічною метою розвитку незалежної Української 
держави є нова людина, духовно багата, професійно 
загартована й творчо цілеспрямована. В умовах 
демократизації на шляху формування в нашій країні 
громадянського суспільства надзвичайно гостро 
постає питання переорієнтації навчально-виховного 
процесу у вищих навчальних закладах (далі – ВНЗ) з 
метою підсилення та всебічного розвитку ціннісного 
ставлення особистості студента до професійної спра-
ви, якій він повинен служити сумлінно й чесно.

Здійснення міжпредметних зв’язків та застосуван-
ня міжпредметної наступності в навчальних закладах є 
однією з умов підвищення якості підготовки майбутніх 
фахівців.

Міжпредметна наступність є вкрай важливою, 
оскільки питання одного предмета часто не можна 
вирішити тільки за допомогою понять цього предмета і 
виникає необхідність залучення знань з інших суміжних 
дисциплін. Зв’язки між предметами не руйнують струк-
туру предмета, а укріплюють предметну систему на-
вчання. Використання зв’язків між предметами в різних 
видах дає можливість гнучко змінювати зміст і методи 
предметного навчання, зберігаючи специфіку окре-
мих предметів. Розвиток особистості забезпечується 
системністю знання, а системність, у свою чергу, – 
взаємозв’язком знань. Взаємозв’язок знань з різних 
предметів є однією з найважливіших умов підвищення 
рівня узагальненості знань і ефективності процесу 
навчання і виховання цілісної особистості. Наявність 
взаємозв’язку знань з різних предметів в процесі на-
вчання значно підвищує якість засвоєння знань і 
умінь студентами, сприяє формуванню їх світогляду і 
наукової картини світу.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Наступність є дуже складним, системним за своїм 
змістом, функціями, характеристиками, ознаками, 
суб’єктами діяльності й до того ж іще недостатньо 
дослідженим загальнопедагогічним явищем. Тому, на 
відміну від тлумачних словників, у педагогічній теорії 
неможливо навести єдине визначення наступності. 

У статті йдеться про застосування міжпредметної наступності у процесі навчання професійно-орієнтованих 
дисциплін, що створює умови для ефективної професійної підготовки майбутніх менеджерів та підвищення 
якості освіти.

Ключові слова: міжпредметна наступність, міжпредметні зв’язки, навчання, наступність, послідовність, 
професійна підготовка, професійно-орієнтовані дисципліни, систематичність.

МІЖПРЕДМЕТНА НАСТУПНІСТЬ 
У ВИВЧАННІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН

УДК: 378:37.02  КОЛІСНИК Надія Володимирівна,  
 аспірантка кафедри методики навчання та управління 
 навчальними закладами,
 Національний університет біоресурсів і 
 природокористування України

ляет особенности диверсификации магистерских программ в  голландских университетах (академические, исследо-
вательские и преподавательские программы), их ориентацию на проведение научных исследований и междисципли-
нарный характер. 

Ключевые слова: высшее образование, магистерская программа подготовки, подготовка магистров, трехсту-
пенчатая система высшего образования, университетское образование Нидерландов.

Zaiats Liudmyla
MASTER TRAINING IN THE UNIVERSITIES OF THE NETHERLANDS

The article highlights modern experience in master training in the universities of the Netherlands. The author points out to 
the diversification of the master program in Dutch universities (academic, research and teaching programs) on the basis of the 
analysis of the curricula and master training programs at Leiden University; outlining their research orientation interdisciplinary 
character.

Keywords: higher education, master training, master training program, the university education of the Netherlands, 
three-stagesystem of highereducation.
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ЕМіжпредметна наступність завдяки інтеграції знань 

виконує виховну та розвиваючу функції та підвищує 
в тих, хто навчається, продуктивність розумової 
діяльності, розвиває професіоналізм і професіональну 
відповідальність зокрема.

Основними моментами у процесі підготовки 
майбутніх менеджерів прийнято вважати сприятливі 
зміни у структурі морального розвитку особистості 
студента, його ставлення до збагачення своїх знань і 
в цілому вдосконалення пізнавального процесу. Появі 
всіх цих позитивних тенденцій і сприяє міжпредметна 
наступність. Її використання в аксіологічному контексті 
дозволяє доволі сильно поглибити їх освітньо-виховне 
значення, розширити кругозір, уміння об’єктивно роз-
биратися в навколишній дійсності.

Аналізуючи й систематизуючи вищесказане, ми 
можемо говорити про такий поділ міжпредметної 
наступності з урахуванням аксіологічного підходу:

● міжпредметна наступність, що сприяє форму-
ванню стійких і конкретних знань у студентів, а також 
необхідних умінь оперувати загальнонауковими мето-
дами і термінами;

● міжпредметна наступність, що ілюструє моральні 
аспекти науки, а також формує загальнолюдські 
цінності, громадянські, патріотичні та моральні почуття 
й переконання особистості;

Аксіологічний підхід дозволяє більш широко, ніж 
гносеологічний або когнітивний підходи, спиратися 
на дані різних наук – природничо-наукових дисциплін, 
математики, історичної науки, економічних наук, 
психології, філософії та соціології. Аксіологічний 
підхід може бути доповнений ще одним важли-
вим методологічним підходом. Ми маємо на увазі 
культурологічний, що знаменує собою цілісність, 
багатогранність і завершеність багатоаспектних явищ 
дійсності.

Культурологічний підхід до осмислення сутності 
міжпредметної наступності дозволив нам говорити про 
такий її поділ:

● міжпредметна наступність, яка охоплює 
інформацію, що розкриває об’єкт-об’єктні відносини у 
природі, розвитку людини;

● міжпредметна наступність, що охоплює 
інформацію про об’єкт-об’єктні відносини, які ма-
ють безпосереднє значення для людини та її 
життєдіяльності;

● міжпредметна наступність, яка спирається на 
інформацію про суб’єкт-суб’єктні взаємини в системі 
життєдіяльності людини, її стосунки, особистісне 
спілкування з іншими людьми;

● міжпредметна наступність, яка передбачає 
інформацію про суб’єкт-об’єктні відносини, ставлення 
людини до навколишньої дійсності.

Культурологічний підхід може ефективно слу-
гувати в якості методологічного базису встанов-
лення змісту міжпредметної наступності й посісти 
гідне місце у вирішенні широкого кола проблем. 
Стосовно культурологічного підходу у використанні 
міжпредметної наступності в освітньому процесі, то 
за своїм змістом він повинен розбудити у студента 
вищого навчального закладу бажання долучитися до 
загальнолюдських гуманістичних цінностей та своєї 
етнотериторіальної освіти, відкривати закони природ-
ного й суспільного розвитку, конструктивно мислити, 
домогтися високої професійної компетентності, зба-
гачуючи свої професійні знання на основі різних дже-
рел: соціальних, наукових, педагогічних, історичних, 
економічних, філософських.

Характеристики міжпредметної наступності при 
професійній підготовці менеджерів можна умовно 
поділити на три групи:  лінійно-процесові; системні; 
синергетичні.

Згідно з принципом відповідності, кожна нова, 
більш узагальнювальна теорія повинна вміщати всі 
відомі до того теорії як граничні часткові випадки. 
Виходячи з цього, лінійно-процесові характеристики 
міжпредметної наступності свідчать про те, що вона у 

цілей державної освітньої політики є пошук ефектив-
них і оптимальних підходів до вищої освіти. Ці підходи 
повинні забезпечити перехід освіти на якісно новий 
рівень і адекватне її функціонування в інтересах досяг-
нення стійкого економічного розвитку нашої країни.

Відомі вітчизняні й зарубіжні педагоги, історики та 
філософи неодноразово переконували суспільство 
в тому, що на новому витку суспільного розвитку 
роль і значення науки у зв’язку з виходом на пост-
некласичний етап розвитку істотно змінювався й 
міждисциплінарність стає своєрідним знаменням часу, 
а міжнаукова взаємодія та взаємовплив слугують од-
ним із проявів учення про загальний зв’язок явищ.

Класифікація міжнаукових зв’язків та її використан-
ня при визначенні змісту міжпредметної наступності в 
навчальному процесі активно обговорюється у працях 
науковців. Н. Розенберг [10] наводить положення, які, 
на наш погляд, не застаріли й вимагають лише незнач-
ного доповнення та уточнення. Такі як [10]:

● синтез наукових знань, що належать до різних 
дисциплін; подібний синтез сприяє створенню якісно 
нового знання, орієнтованого на включення нових 
понять, моделей, положень, законів, формулювань, 
підходів і принципів самої методології та формування 
нових наукових теорій і дисцип лін у постнекласичну 
добу;

● використання методу пізнання окремо взятої на-
уки при вивченні об’єктів іншої науки;

● використання однієї й тієї ж наукової теорії 
або винайденої закономірності при дослідженні 
різноманітних об’ єктів.

На цій підставі акцентованих і детермінованих 
міжнаукових зв’язків класифікація міжпредметної 
наступності набуває такого вигляду:

● міжпредметна наступність, що базуються на 
дослідженні одного й того самого об’єкта (наприклад, 
ринків) у різних навчальних предметах;

● міжпредметна наступність, заснована на 
використанні одного й того самого методу або 
методології пізнання чи методики дослідження в різних 
навчальних дисциплінах (наприклад, системно-синер-
гетичний підхід при вивченні професійно-орієнтованих 
дисциплін);

● міжпредметна наступність, що ґрунтується на 
використанні однієї й тієї ж теорії у вивченні різних на-
вчальних предметів;

● міжпредметна наступність, що базується на 
використанні одного й того ж прийому діяльності у 
вивченні різних навчальних предметів.

Сучасне соціальне замовлення на підготовку 
фахівців для різних сфер виробництва обґрунтовує ви-
моги до формування соціально-професійних якостей 
майбутнього спеціаліста, які базуються не тільки на 
загальному обсязі знань, а й передусім розвиток здат-
ностей самостійно вирішувати нестандартні професійні 
завдання, альтернативне мислення, постійне прагнен-
ня до удосконалення професійної діяльності [16].

Ціннісний пріоритет міжпредметної наступності 
створює сприятливі можливості й умови щодо зба-
гачення педагогічного простору, оскільки вони є не 
просто однією зі стратегій пізнання, але й становлять 
доволі могутній чинник впливу на особистість студен-
та, чинник розвитку його сил, здібностей, креативних 
можливостей; можуть створюватися реальні умови 
для вдосконалення майбутнього менеджера. Ціннісний 
підхід дає нам можливість трактувати класифікацію 
міжпредметної наступності з урахуванням особистісно-
орієнтованої освіти, якій останніми роками приділяється 
досить багато уваги в педагогіці.

У багатьох наукових роботах [14; 15; 16] обго-
ворюється питання про професійну відпові даль-
ність – одну з головних якостей особистості фахівця. 
Ця відповідальність характеризується обранням та 
осмисленням своїх професійних обов’язків, прагнен-
ням добросовісного виконання своїх професійних 
функцій; важлива також соціальна зрілість і визначення 
професійної позиції.
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Е що акмеологія вивчає закономірності розвитку дорос-

лих людей під впливом освіти або засобів освіти. Він 
чітко окреслив місце акмеології в системі дисциплін, 
що досліджують вік і часові фази життя людини як 
індивіда, побудувавши таку логічну послідовність: 
ембріологія людини, морфологія та фізіологія дитини, 
педіатрія, педагогіка, акмеологія, геронтологія [1]. 

У підготовці майбутніх менеджерів потрібно викори-
стовувати положення акмеології, що є важливим для фор-
мування професійного напряму й розвитку здібностей 
до професійної компетентності. Акмеологічна стратегія 
навчання будується на основі принципу акмеології. 
Акмеологічний принцип визначає взаємозв’язок 
загальної й професійної освіти. І в цій якості він уже 
виступає як синтетичний принцип, що включає в себе 
такі дидактичні принципи: наступність, міжпредметні 
зв’язки, системність, послідовність, інтеграція, які у своїй 
сукупності, зважаючи на кваліфікаційну характеристику 
майбутнього фахівця, визначають якість його підготовки 
в оптимально стислі терміни [9].

Важливе значення в підготовці майбутніх 
менеджерів має акмеологічний підхід. Реалізація цьо-
го підходу передбачає чітке виділення міжпредметних 
понять на основі аналізу міжпредметної наступності, 
поглиблення раніше вивчених понять при викладанні 
дисциплін на основі принципу послідовності, формуван-
ня знань та вмінь на основі мотивації вивчення фахових 
предметів, підвищення інтересу до вивчення дисциплін 
на основі мотивації вивчення предметів спеціальності.

На наш погляд, становлення й акмеологічне просу-
вання в будь-якій професії можливе тільки при стійких 
мотиваційних механізмах, активності особистості в 
навчанні та вдосконаленні протягом усієї професійної 
діяльності. Таким чином, акмеологічний підхід у 
підготовці майбутніх менеджерів передбачає вико-
ристання наукових знань для досягнення практичних 
цілей.

Аналізуючи й систематизуючи думки та зафіксовані 
положення дослідників і літературних джерел, з ураху-
ванням акмеологічного підходу ми можемо говорити 
про такий розподіл міжпредметної наступності:

● міжпредметна наступність, що сприяє форму-
ванню професійної спрямованості, розвитку здібностей 
до професійної діяльності, стимулюванню набуття 
професійної компетентності;

● міжпредметна наступність, що відіграє важливу 
роль у вдосконаленні загальних якостей і властивостей 
особистості, темпераменту;

● міжпредметна наступність, що базуються на 
використанні методів самовиховання (самоспосте-
реження, самоаналіз, самооцінка, самонавіювання, 
самообов’язок), що застосовуються при навчанні 
професійно-орієнтованих дисциплін і формують праг-
нення до самовиховання, самоосвіти, самопізнання для 
самовдосконалення людини.

Особливого значення набувають проблеми, які 
розглядаються в контексті методолого-дидактичних 
підходів практичної підготовки менеджерів. Сучас-
на педагогіка являє собою комплекс теоретичних і 
прикладних наук про вчення, виховання й освіту як 
спеціально організовані й цілеспрямовані процеси, а 
також про шляхи їх удосконалення [17].

Найбільш ефективними способами здійснення 
міжпредметної наступності в навчанні професійно-
орієнтованих дисциплін прийнято вважати такі: 

● використання знань, набутих студентами при 
вивченні інших дисциплін; 

● використання прикладів; 
● використання методів пізнання, сформованих 

при вивченні інших дисциплін. 
У встановленні взаємозв’язків професійно-

орієнтованих дисциплін у викладачів можуть виника-
ють такі труднощі: 

● нечітке виявлення міжпредметних зв’язків і їх 
встановлення;

● методична непідготовленість викладачів профе-
сійно-орієнтованих дисциплін; 

більшості випадків торкається двох-трьох споріднених 
дисциплін, логічно між собою пов’язаних. Ефективність 
впливу міжпредметної наступності, що має логічний ха-
рактер, відносно невисока [8].

Системний характер застосування міжпредметної 
наступності забезпечує її стабільність, послідовність 
використання та всебічність у раціональному 
забезпеченні навчально-виховного процесу підготовки 
менеджерів у межах класичного системного підходу. 
Цілком очевидно, що синергетичне управління освітнім 
процесом є резонансним і здійснюється за законами 
самоорганізації. Інструментарієм у подібних випадках 
буде проектно-цільове управління. 

Резюмуючи зазначені положення, можна ствер-
джувати, що міжпредметна наступність є такою 
відкритою й нелінійною, до певного часу системою, 
що спирається на внутрішні інформаційні ресурси, 
враховує зміну чинників зовнішнього й внутрішнього 
впливу та забезпечує основні цільові проекти й уста-
новки свого функціонування у процесі професійної 
підготовки фахівців у сфері менеджменту.

Останнім часом перспективним технологічним і ме-
тодичним підходом в освітньому просторі вважається 
саме синергетичний підхід, що приходить поступово на 
зміну системному.

Питанням ефективного використання синергетики 
в облаштованості сучасного інноваційного освітнього 
простору України присвячена робота О. Остапчука [7]. 
Синергетика досліджує класичну взаємодію з позицій 
реального взаємозв’язку складних і відкритих систем, 
які постійно розвиваються завдяки природним власти-
востям до самореалізації. Звідси педагогічну систе-
му розуміють як соціокультурне середовище, у якому 
постійно здійснюються особистісні трансформації всіх її 
суб’єктів у результаті взаємовпливу та впливу чинників 
внутрішнього й зовнішнього характеру. За допомо-
гою синергетики – науки про нестабільність – можна 
обґрунтувати нові підходи до дослідження педагогічних 
явищ, що постійно змінюються.

Педагогічну науку синергетика збагачує понят-
тям «відкрита система», що дає можливість роз-
глядати педагогічні системи як саморефлексивні, 
здатні працювати в умовах наявності суперечливої 
інформації. Відкриті системи здатні по-сучасному 
реагувати на зовнішні й внутрішні зміни, оскільки є 
самоорганізованими. Відкрита система та відкритість 
викладача постійно поповнюється новими знаннями 
й технологічними продуктами. Керуючись принципа-
ми синергетики, можливою й реальною стає побудо-
ва особистісно-орієнтованого освітнього простору, 
перехід на діалогічний рівень педагогічних систем, а 
самих педагогів – до інтерактивних методів навчання й 
колективної творчої діяльності студентів.

Досліджуючи проблеми інноваційного розвитку 
вищої освіти на принципах синергетики, необхідно 
враховувати, що кожна з педагогічних систем по-
різному сприймає новації. В умовах нецентралізованих 
інноваційних процесів кожна система виробляє своє 
бачення цінності інновації, меж її функціонування, 
умови й очікувані результати; саме в таких ситуаціях 
підвищується загальна ефективність і продуктивність 
інновації, а оскільки позиції незалежні й критичні, ре-
альним стає впровадження новацій [6].

Згідно з синергетичним підходом ми можемо 
поділити міжпредметну наступність наступним чином:

● міжпредметна наступність, що відіграє важливу 
роль у становленні й розвитку системно-синергетично-
го мислення, прийняття й розуміння реальної дійсності 
в тісному взаємозв’язку її змісту та форми, зовнішнього 
й внутрішнього, частини й цілого;

● міжпредметна наступність, яка передбачає си-
нергетичну діяльність суб’єктів навчально-виховного 
процесу, що забезпечується формуванням системних 
знань, умінь і навичок у студентів із різних дисциплін і 
сприяють виконанню завдань професійної підготовки.

Академік Б. Ананьєв знайшов акмеології місце в 
системі наук поряд з педагогікою, говорячи тим самим, 
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● відсутність єдиних вимог до реалізації 
міжпредметних зв’язків і рекомендацій. 

Ці причини вимагають від викладачів професійно-
орієнтованих дисциплін звернути увагу на вдоскона-
лення використання міжпредметної наступності: 

● виробити методичні рекомендації із застосуван-
ня міжпредметних зв’язків; 

● проводити семінари з цієї проблеми у ВНЗ.
Міжпредметна наступність виконує в навчально-ви-

ховному процесі при підготовці майбутніх менеджерів 
цілу низку надзвичайно важливих функцій, таких як: 
логічна, психологічна, інтегруюча, розвиваюча, вихов-
на, дидактична, освітня, методологічна, організаційна, 
конструктивна.

Цілком зрозуміло, що наукове обґрунтування 
системи підготовки фахівців у ВНЗ має бути 
чітко методологічно обґрунтовано. Стратегічно 
обґрунтованою й тактично вивіреною з урахуванням 
інтегративності, оптимального смислу життєдіяльності 
й спрямованості на кінцевий результат має бути си-
стема методолого-дидактичних підходів практичної 
підготовки менеджерів.

Висновки. Сутність поняття «міжпредметна 
наступність» ми пропонуємо розглядати на основі 
синергетичного, культурологічного, акмеологічного 
та аксіологічного підходів. Ці підходи дозволяють ши-
роко розкрити можливості значення міжпредметної 
наступності та з позицій синергетичного підходу трак-
тувати їх як систему взаємопов’язаної діяльності 
викладачів, а також викладача й студента, тим самим 
забезпечуючи зв’язки між структурними елементами 
змісту навчальних дисциплін, що виражаються в по-
няттях, законах, теоріях, що сприяють формуванню 
системності знань, розвитку в студентів уваги, пам’яті, 
інших важливих якостей, а також виконанню важливих 
завдань професійної освіти.

Для успішної реалізації міжпредметної наступності у 
вивченні професійно-орієнованих дисциплін необхідно 
оволодіння теоретичними засадами використання між-
предметної наступності у навчально-виховному процесі.

Серед причин, які зумовлюють недоліки у 
використанні міжпредметної наступності у вивченні 
професійно-орієнтованих дисциплін, слід відзначити 
слабке методичне забезпечення, що, у свою чергу, 
потребує наукового дослідження проблеми й розробки 
методичних рекомендацій для викладачів з реалізації 
міжпредметної наступності.

Таким чином, ефективна реалізація міжпредметної 
наступності у вивченні професійно-орієнованих 
дисциплін у навчально-виховному процесі залежить від 
розуміння сутності міжпредметних зв’язків, володіння 
науково-методичними основами взаємозв’язків та від 
компетентності педагогів.
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ния / Б. Г. Ананьєв. – СПб.: Питер, 2001. – 272 с.

Колесник Н. В.
МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН
В статье говорится о применении межпредметной преемственности в процессе изучения профессионально-ори-

ентированных дисциплин, создает условия для эффективной профессиональной подготовки будущих менеджеров и 
повышения качества образования.

Ключевые слова: межпредметная преемственность, межпредметные связи, последовательность, профессио-
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Kolisnyk Nadia 
INTERDISCIPLINARY CONTINUITY IN TEACHING PROFESSIONALLY ORIENTED DISCIPLINES

The article emphasises the importance of interdisciplinary continuity in teaching professionally oriented disciplines, which 
establishes conditions for effective training of future managers and improves the quality of education.
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oriented disciplines, professional training, systematic. 
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● розглянути поняття «регіональна освіта» та 
«розвиток суспільства».

Виклад основного матеріалу. Хоча в сучасних 
дослідженнях науковці розглядають поняття «освіта 
дорослих» по-різному, його основною метою є 
надання можливості всебічного розвитку особистості, 
самовдосконалення людини впродовж життя та 
створення сприятливих умов для цього процесу.

М. Ноулз поняття «освіта дорослих» розглядає 
в трьох значеннях: у широкому – процес навчання 
дорослих; у вузькому – комплекс організованих дій 
щодо навчання дорослих; як об’єднання всіх цих 
процесів та дії в ідею, яка реалізується в соціальній 
практиці [4].

На думку С. Соболєвої залежно від цілей в освіті 
дорослих можна умовно виділити три складові: 

1) додаткова професійна освіта, що сприяє форму-
ванню професійної основи кадрового потенціалу су-
часної високотехнологічної економіки; 

2) освіта, що спрямована на адаптацію й реабіліта-
цію соціальних і професійних груп; 

3) освіта, яка забезпечує задоволення різноманіт-
них індивідуальних потреб громадян [4]. 

Отже, враховуючи освітні пропозиції, які надає 
система освіти дорослих, без сумніву, можна 
стверджувати про її керуючу роль у розвитку 
особистості впродовж життя. 

Вітчизняна дослідниця Л. Лук’янова [2] зазначає, 
що освіта дорослих в усіх її вимірах – формальна, 
неформальна, інформальна – спрямована на само-
розвиток особистості й відповідно повинна мати 
підтримку на державному рівні. Саме такий підхід 
разом з гарантією права особистості на освіту в будь-
якому віці є базовою нормою законодавчих актів 
у розвинених європейських державах [2]. Освіта 
дорослих – неоприсутнена, остаточно нереалізована 
ідея розвитку особистості впродовж всього життя, – 
підкреслює Л. Вовк [1]. Українська дослідниця 
Л. Сігаєва [3, c. 27] розглядає освіту дорослих у двох 
площинах: з одного боку, як процес, спрямований 
на реалізацію особистісних потреб дорослої людини 
з метою зміни якості та рівня її життя, а з іншого – як 
складну поліфункціональну систему, спрямовану на 
задоволення фундаментальних потреб людини в освіті, 
культурі, збереженні здоров’я, адаптації до світу, що 
різко й швидко змінюється, засвоєння нових соціальних 
ролей. 

Поняття «освіта дорослих» поєднує весь комплекс 
поступальних процесів формального або іншого 
навчання, за допомогою яких дорослі розвивають 
свої здібності, збагачують знання, удосконалюють 
професійні кваліфікації або застосовують їх у новому 
напрямі для задоволення власних потреб і потреб 
суспільства [3, c. 27].

Виходячи з того, що ми досліджуємо становлення 
і розвиток освіти дорослих в Ірландії, вважаємо 

Постановка проблеми та її актуальність. Освіта 
дорослих надає людству широкий доступ до роз-
ширення світогляду, збільшення інтелектуального 
потенціалу та соціальної мобільності особистості про-
тягом її життя. Тому в умовах сучасного стрімкого 
розвитку суспільства освіта дорослих трактується як 
потужний показник суспільного прогресу і розвитку 
особистості та займає провідні позиції в дослідженнях 
вітчизняних і зарубіжних вчених. Саме освіта до-
рослих сприяє адаптації особистості в сучасному 
інформаційному суспільстві, створює умови для забез-
печення інтелектуального розвитку людства та відіграє 
провідну роль у підвищенні конкурентоспроможності 
країни.

Ключовим чинником у контексті розвитку сучасної 
особистості в умовах ХХІ століття, від якого зале-
жить успішність діяльності та самореалізації людини, 
визнається лідерство. Саме на розвиток лідерства 
сьогодні спрямовуються зусилля в багатьох країнах 
світу, як розвинених, так і тих, що прагнуть посилити 
свою конкурентоспроможність на міжнародній арені. 
Лідерство є відповіддю на сучасний ритм життя, 
постійні динамічні зміни в усіх сферах, зокрема зро-
стання конкуренції та глобалізацію.

З часу створення Європейського Союзу освіта 
дорослих як складова освіти впродовж життя стає 
найвагомішим важелем впливу на життя та розвиток 
суспільства в цілому і кожної особистості зокрема. 
Європейські країни мають великий досвід у розвит-
ку особистих якостей у системі освіти дорослих, а 
ідентичність освітніх цілей і завдань з метою ство-
рення єдиного європейського простору зумовлюють 
актуальність поглибленого вивчення та узагальнення 
досвіду зарубіжних країн, зокрема Ірландії. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Глобальні тенденції розвитку освіти дорослих у Європі 
посилюють інтерес науковців до специфіки розвитку 
цієї галузі.

Аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, 
що питання освіти дорослих привертають увагу 
вітчизняних науковців: проблемою розвитку освіти 
дорослих в зарубіжних країнах займаються Л. Вовк 
[1], Л. Сігаєва [3]. Досліджують особливості розвитку 
особистості в системі освіти дорослих:Л. Лук’янова [2], 
С. Соболєва [4].

Мета статті. Метою нашої статті є обґрунтування 
специфіки розвитку особистості в системі освіти 
дорослих в Ірландії. Відповідно до цілей визначено 
завдання:

● окреслити особливості розвитку особистості 
крізь призму освіти дорослих в Ірландії; 

● визначити мотиви, що спонукають дорослих до 
розвитку;

● проаналізувати основні підходи щодо забезпе-
чення розвитку особистості в системі освіти дорослих в 
Ірландії; 

У статті розглядається місце та роль у розвитку особистості в ірландській системі освіти дорослих. Автор виокрем-
лює розвиток особистості як важливий фактор соціального розвитку країни, досліджує основні підходи щодо забезпе-
чення розвитку особистості в освіті дорослих в Ірландії й дає характеристику понять «регіональна освіта» та «розвиток 
суспільства» в Ірландії. Окреслюючи особливості розвитку дорослої людини, автор наводить перелік різноманітних 
громадських організацій, які забезпечують безперервний розвиток особистості в країні. 

Ключові слова: розвиток особистості, розвиток суспільства, модель розвитку суспільства, лідерство, самовдос-
коналення, освіта дорослих, неперервна освіта, програма розвитку суспільства, регіональна освіта, регіональне мис-
тецтво.

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ОСВІТИ
 ДОРОСЛИХ НА ПРИКЛАДІ ІРЛАНДІЇ
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Ев усіх його вимірах з урахуванням особливостей регі-

ону і запитів та вимог, що постають перед громадою. 
Розвиток суспільства в Ірландії набув значного 
розповсюдження протягом останніх двадцяти років. 
Бідність, еміграція і високий рівень безробіття в 1970–
80-тих роках стали основними важелями в роботі цього 
напряму в ХХІ столітті. Впродовж усього часу розвиток 
суспільства залишається переважно волонтерською 
діяльністю. Сьогодні за державної підтримки діяльність 
напряму щодо розвитку суспільства зосереджена на 
подоланні проблем з бідністю й іншими негараздами 
та впроваджується через низку державних документів 
і проектів [8, с. 4]. 

Крім цього, в Ірландії існує велика кількість 
різноманітних організацій, залучених до активної 
діяльності з метою розвитку суспільства, які створюють 
програми всебічного розвитку як суспільства в 
цілому, так і окремої особистості задля підвищення 
рівня добробуту і розширення прав та можливостей 
населення країни. Під поняттям «програма розвитку 
суспільства» ми маємо на увазі розвиток громадських 
проектів, фінансованих центральними чи місцевими 
органами державної влади. Термін «Програма» – 
загальний термін, зазвичай використовується для 
опису сукупності послуг, як правило, організованих 
місцевими структурами управління, які діють з різним 
ступенем автономії від центральної влади [5, с. 4]. 

Протягом другої половини ХХ – на початку ХХІ ст. 
просвітницька діяльність європейських громадських 
організацій безпосередньо вплинула на розвиток 
просвітництва у сфері освіти дорослих.

Нинішня модель розвитку суспільства в Ірландії 
на національному рівні має відображення в ряді 
національних і європейських програм, таких як 
«Бідність» (Poverty), «Угода про партнерство» (the 
Partnership Agreements), а також «Програми місцевого 
розвитку» (Local Development Programme). Основними 
національними програмами в цьому огляді є «Про-
грама розвитку суспільства» (Community Development 
Programme), «Програма розвитку соціальної інтегра-
ції» (Local Development Social Inclusion Programme) і 
«Сімейні ресурсні центри» (Family Resources Centres) 
[9, с. 15–19].

Пропонуємо більш детально розглянути одну 
з вищевказаних програм – Програма розвитку 
суспільства, яка є фінансованою програмою, 
що запроваджена у 185-ти ресурсних центрах 
регіонального розвитку суспільства по всій країні. 
Програма орієнтована на боротьбу з бідністю та 
іншими недоліками в суспільстві з особливим акцентом 
на потреби жінок і дітей, дітей-інвалідів, неповних сімей, 
літніх людей, безробітних, бездомних, мандрівників та 
інших уразливих груп. Основними напрямами роботи 
цієї програми є:

● надання необхідної інформації, підтримки чи 
порад вищезазначеним групам людей; 

● забезпечення можливості навчатися дорослому 
населенню; 

● підтримка місцевих підприємств та можливостей 
створення робочих місць;

● розгляд політичних питань, пов’язаних з ро-
ботою проектів, і заохочення до участі у програмах 
розвитку суспільства [9, с. 15–19].

Одним з досягнень сьогодення є те, що Ірландія 
встановила домовленість між країнами – членами ЄС 
та з Європейським Парламентом щодо нової програ-
ми – «Erasmus+» [6]. «Erasmus+» – це всеохоплююча 
рамкова програма, яка об’єднує всі міжнародні 
та європейські схеми, що стосуються навчання, 
стажування та молоді. Вперше в програму будуть 
включені спортивні ініціативи. «Erasmus+» об’єднає 
освітню програму «Навчання впродовж життя» (Lifelong 
Learning Programme), ініціативу «Молодь у дії» (Youth 
in Action), а також п’ять інших міжнародних програм 
(зокрема, Erasmus Mundus і Tempus) в єдину спроще-
ну удосконалену програму. «Erasmus+» зосереджу-
ватиметься на формальному та неформальному 

доцільним детально проаналізувати розвиток осо-
бистості в системі освіти дорослих в Ірландії, оскільки 
цій проблемі приділяється особлива увага як з боку 
держави, так і суспільства.

Ірландська система освіти дорослих набула 
активного розвитку з оприлюдненням «Зеленої Книги: 
освіта для дорослих в епоху навчання» (Green Paper: 
Adult Education in an Era of Learning) [7] – законодавчого 
документа,опублікованого в 1998 році.

Традиційно освіта дорослих в Ірландії посідала 
значне місце в особистому та соціальному розвитку. 
Велика кількість різноманітних установ пропонують 
широкий спектр програм з дуже різнопрофільним 
предметним змістом. Організаторами виступають як 
університети та інші навчальні заклади, так і безліч 
мистецьких, культурних і громадських асоціацій та груп 
з особливими інтересами. Багато людей отримують 
можливість зробити свій вибір серед великої кількості й 
різноманітності курсів, задовольняючи власні потреби 
завдяки розвитку своїх інтересів, талантів і навичок. Як 
правило, кожна особистість, залучена до навчання в 
системі освіти дорослих, прагне реалізувати комплекс 
мотивів та ставить різноманітні цілі. Найпоширенішими 
причинами, що спонукають дорослих до навчання, є 
такі: потреба у глибоких знаннях загального характеру, 
здобутті професійних вмінь та досвіду, отриманні 
навичок у ремеслах, поліпшення перспектив працевла-
штування, розширення спектру інтересів та дозвілля, 
виховання художнього і культурного смаку, розвиток 
навичок міжособистісних стосунків, зокрема лідерства 
[7, с. 91–92].

Активна діяльність ірландського суспільства 
відображається в широкому виборі галузей та напрямів 
особистого та соціального розвитку, окрім суто 
економічних. Поширення серед ірландського населення 
захоплення художньою творчістю особливо привертає 
увагу в цьому контексті. Якість культурного життя 
суспільства та його здатність до творчого і художнього 
вираження сприяють стійкому та постійному розвитку 
суспільства набагато більше, ніж будь-який інший 
аспект життя народу та нації. Нинішнє пожвавлення 
та динамічність сучасних форм мистецтва в Ірландії, 
таких як кіно, театр, література, музика і танці, не 
тільки урізноманітнюють повсякденне життя людей, а 
й дозволяють суспільству досягти глибшого відчуття 
культурної ідентичності й визначають унікальний внесок 
Ірландії в європейську освіту. Як засіб освіти дорослих, 
така галузь, як регіональне мистецтво, з›явилася в 
другій половині ХХ століття, і вважається одним з най-
більш інноваційних і підбадьорливих підходів до осо-
бистого та громадського розвитку. Ірландія посідає 
провідне місце у світі за рівнем розвитку та популярності 
громадського мистецтва серед населення країни. 

Традиційно ірландська система освіти дорослих 
пропонує та забезпечує широке коло розвивальних 
курсів з різних напрямів, охоплюючи усесторонній 
спектр занять культурної, художньої чи ремісничої 
спрямованості з метою формування загально-
особистого чи соціального і загально культурного 
добробуту [7, с. 91–92].

Підтвердженням підвищення широкого громад-
ського інтересу до освіти дорослих з метою особистого, 
соціального і суспільного розвитку є формування 
окремого напряму в освіті дорослих – регіональна освіта 
(community education).У Білій Книзі з освіти дорослих 
(Навчання для життя) регіональна освіта описується як 
один з творчих та найдоречніших компонентів освіти 
дорослих та функціонує для забезпечення різноманіт-
них освітніх потреб суспільства в конкретному регіоні 
[7, с. 91–92]. Регіональна освіта розширює спектр освіт-
ніх послуг з метою залучення до навчання та розвитку 
різних верств населення, звертаючи особливу увагу на 
різноманітні соціальні групи людей (безробітні, знедо-
лені, іммігранти, люди похилого віку, населення з фізич-
ними чи розумовими вадами), враховуючи їхні особисті 
потреби та недоліки. Основною метою регіональної 
освіти є розвиток суспільства (community development) 
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Е цьому напрямі вбачаємо в дослідженні тенденцій у 

сфері освіти дорослих у Європейських країнах, зокре-
ма Ірландії.
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навчанні по всьому ЄС з метою підвищення кваліфікації 
і збільшення можливостей для працевлаштування серед 
студентів, педагогів і робітників. Також плануються значні 
зміни для підтримки міжнародного навчання, викладан-
ня, стажування, волонтерства та лідерства. Очікується, 
що у програмі, яка розрахована на 2014–2020 роки, ві-
зьмуть участь понад чотири мільйони людей [6]. 

Висновки. Аналіз ірландського досвіду розвитку 
особистості крізь призму освіти дорослих дозволив 
зробити такі висновки:

● в Ірландії освіта дорослих є характерною 
ознакою розвитку суспільства;

● завдяки інтенсивному розвитку освіти дорослих 
в умовах глобалізації розвиток особистості стає 
рушійною силою та провідним показником розвитку 
суспільства в цілому;

● система розвитку особистості в освіті дорослих 
в Ірландії, яка набуває актуальності з кінця ХХ століття, 
є дуже динамічним та потужним чинником системи 
освіти дорослих, що швидко та адекватно реагує на 
постійно змінні потреби суспільства та особистості;

● ірландські громадські організації за підтримки 
уряду країни докладають максимум зусиль для 
створення сприятливих умов щодо активного 
залучення та участі різних верств населення у 
різноманітних проектах та заходах, спрямованих на 
поширення нових знань та розвиток особистості задля 
створення суспільного добробуту; 

● розвиток особистості дорослої людини, 
беззаперечно, сприяє формуванню та становленню 
лідерських якостей, які необхідні для прийняття кращих 
рішень, умов, реалізації нових ідей та пошуку шляхів до 
звершень;

● визначивши пріоритет розвитку особистості, 
запорукою сприятливого економічного та соціального 
розвитку всієї країни Ірландія демонструє яскравий 
позитивний досвід підвищення освіченості населення 
країни.

Вивчення досвіду Ірландії з розбудови системи освіти 
дорослих викликає значний інтерес і може стати важли-
вим джерелом всебічного осмислення й творчого вико-
ристання його позитивних ідей у практиці інших країн. 

Проведене дослідження не вичерпує зазначеної 
проблеми. Перспективи подальших розвідок у 

Ситник О. И.
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ НА ПРИМЕРЕ ИРЛАНДИИ

В статье рассматривается место и роль развития личности в ирландской системе образования взрослых. Автор 
выделяет развитие личности как важный фактор социального развития страны, исследует основные подходы к обе-
спечению развития личности в образовании взрослых в Ирландии и дает характеристику понятий «региональное 
образование» и «развитие общества» в Ирландии. Определяя особенности развития взрослого человека, автор при-
водит перечень различных общественных организаций, обеспечивающих непрерывное развитие личности в стране.
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ситуації, сформовані у курсантів недостатньо. Як 
правило, в критичних випадках курсантові-пілоту за-
важають недостатня швидкість сприйняття, переклю-
чення і розподілу уваги, низький рівень сформованості 
навичок швидкого і вірного реагування, стереотип-
ний, стандартизований характер мислення, надмірна 
автоматизація рухових навичок, отриманих у процесі 
навчання [4]. 

Одним із шляхів вдосконалення системи профе-
сійної підготовки льотного складу може стати її 
технологізація, зокрема в аспекті формування 
готовності майбутніх пілотів до рішення проблемних 
ситуацій у професійній діяльності.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Аналіз літературних джерел показує, що проблемам 
підготовки льотного складу з метою підвищення його 
професійної надійності присвячено немало робіт. У ході 
досліджень, проведених Р. Макаровим [5–7], В. Мари-
щуком [8–9], І. Рудним [10] та В. Шадриковим [11], вста-
новлено, що важливими компонентами формування 
професійної надійності є тренажерна і теоретична 
підготовка. 

Дослідження учених В. Пономаренко і Н. Завалової 
[12] показують, що помилкові дії льотного складу є 
найважливішою причиною авіаподій, пов’язаних із 
людським чинником. 

І. Смирнова [13, с. 20] до головних причин помилко-
вих дій авіаційних фахівців відносить:

● ергатичні недоліки авіатехніки;
● недосконалість технології навчання;
● об’єктивну складність умов (швидкоплинність 

ситуації, відмови життєво важливих систем і тому 
подібне), що складаються;

● погіршення стану здоров’я членів екіпажу в 
польоті.

У свою чергу, недосконалість технології на-
вчання безпосередньо пов’язана з невмінням на 
підставі отриманої інформації (передпольотної і 
від приладів у польоті), наявних знань навичок і 
вмінь грамотно аналізувати ситуацію, що склала-
ся, приймати правільне рішення. 

Відзначимо, що педагогічна технологія (гр. – 
techne – майстерність і logos – слово, вчення) є 
сукупністю психолого-педагогічних установок, які 
визначають спеціальний підхід і поєднання форм, 
методів, способів, прийомів, виховних засобів [14].

Проблема технологій навчання є багатоаспек-
тною і в загальнодидактичному плані всебічно 
досліджувалась у працях В. Безпалька [15], 
А. Фурмана [16], Д. Чернилевського [17], М. Чоша-
нова [14] та ін. Завдяки цим дослідженням розкри-
то зміст поняття «педагогічна технологія», описані 

Постановка проблеми та її актуальність. Га-
лузь повітряного транспорту відіграє важливу роль у 
світовій економічній діяльності і, як і раніше, належить 
до секторів світової економіки, які швидко розвива-
ються. Одним із ключових елементів підтримки 
життєздатності цивільної авіації є забезпечення без-
печних умов функціонування авіаційно-транспортної 
системи. 

За даними Міжнародної організації цивільної авіації 
(ICAO), підсумки діяльності світової цивільної авіації при 
виконанні регулярних комерційних польотів свідчать 
про відсутність значущих позитивних тенденцій зміни 
відносної кількості авіаційних випадків. 

У доповіді ICAO про стан безпеки польотів у світі на 
2011 р. наголошується, що за період з 2005 по 2010 рр. 
сталося 725 авіавипадків, у яких загинуло 4176 осіб [1].

За даними аналізу рівня безпеки польотів та вияв-
лення потенційних факторів аварійності з цивільними 
повітряними суднами України у 2012 році, підготовленим 
Державною авіаційною службою України, протягом 
2012 року при експлуатації цивільних повітряних су-
ден (ПС) України, що внесені до Державного реєстру 
цивільних ПС, сталися 2 катастрофи, 4 аварії, 6 серйоз-
них інцидентів, 117 інцидентів, 8 пошкоджень ПС на 
землі. З повітряними суднами, що не внесені у реєстр 
цивільних ПС сталося 8 катастроф, внаслідок яких за-
гинули 12 людей [2]. 

При цьому статистика авіаційних подій підтверджує 
той факт, що, принаймні, три із чотирьох випадків є 
наслідком помилок людини. 

У даному контексті Міжнародною організацією 
цивільної авіації наголошується важливість створення 
державної системи контролю за забезпеченням без-
пеки польотів. Ефективність цієї системи залежатиме 
від обліку восьми критичних елементів, що охоплю-
ють весь спектр діяльності держави в галузі цивільної 
авіації, встановлених ICAO [3]. Одним із таких елементів 
є професійна підготовка авіаційного персоналу. 

Отже, підвищення вимог до безпеки польотів 
як комплексної характеристики і найважливішої 
властивості авіаційної транспортної системи настійно 
вимагає, в першу чергу, ретельнішого підходу до про-
блеми якості професійної підготовки авіафахівців.

У теорії і практиці підготовки курсантів до польотів на-
копичений значний досвід вивчення якостей майбутніх 
пілотів, необхідних для успішного здійснення польо-
ту, зокрема усунення аварійної ситуації. Специфіка 
льотної діяльності полягає в необхідності сприйняття 
і обробки значних обсягів інформації, часто взаємно 
не пов’язаної між собою, що ускладнюється значною 
емоційною напругою. Проте, на жаль, якості, які до-
зволяють льотчикові успішно діяти в нестандартній 

Стаття присвячена проблемі забезпечення безпеки польотів. Одним із напрямів вирішення зазначеної проблеми є 
підвищення якості професійної підготовки авіафахівців. У статті розглянуто основні завдання та умови проектування 
педагогічної технології навчання майбутніх пілотів щодо вирішення проблемних ситуацій, які можуть виникати в їх про-
фесійній діяльності у процесі професійної підготовки льотного складу у вищих авіаційних навчальних закладах. 

Ключові слова: авіація, людський фактор, безпека польотів, професійна підготовка, курсанти-пілоти, готовність, 
педагогічна технологія.
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Е тивному навчанню, а також ігровій діяльності. На дум-

ку Р. Макарова [5], В. Пономаренка [12], І. Смирнової 
[13] та інших організоване таким чином навчання дає 
можливість поставити кожного курсанта в такі ситуації, 
коли динамізм, зміна умов і їх нестабільність сприяє 
розвитку професійно важливих якостей майбутніх 
пілотів. 

На думку В. Ягупова [19], методи активізації нав -
чаль но-пізнавальної діяльності є сукупністю прийомів 
і способів психолого-педагогічного впливу виклада-
ча на майбутнього фахівця. Порівняно з традиційними 
методами навчання методи активізації навчально-
пізнавальної діяльності спрямовані на розвиток твор-
чого самостійного мислення курсантів, активізацію їх 
пізнавальних процесів, формування творчих навичок 
і умінь нестандартного рішення певних навчальних і 
професійних проблем. Їх використання:

● сприяє активному впровадженню в підготовку 
майбутніх пілотів технологій і методик особово-
орієнтованого навчання на основі творчого використан-
ня провідних ідей і положень особового, діяльнісного, 
проблемного і системного підходів до організації на-
вчального процесу у вищому льотному навчальному 
закладі;

● забезпечує всебічний розвиток професійного 
мислення курсантів і сприяє формуванню їх готовності 
до вирішення проблемних ситуацій у професійній 
діяльності.

Зокрема, Л. Кондрашова [20] вказує, що необхід-
ність імітаційно-рольового підходу до організації проце-
су навчання у вищій школі зумовлена його орієнтацією 
на особу студента і на професіографічну модель май-
бутньої спеціальності, а в ході здійснення такого підхо-
ду головною є не інформація, а особиста, продуктивна 
діяльність студентів.

На думку В. Ягупова [19], ігрові методи дають мож-
ливість заповнити те упущення в навчальному процесі, 
яке не можуть компенсувати методи усного викладу 
матеріалу, методи обговорення матеріалу та інші види 
традиційних занять. 

Професійна діяльність майбутніх пілотів має такі 
особливості, які не можна відтворити без використання 
специфічних прийомів і способів навчальної діяльності. 
Саме її ігровий характер дозволяє курсантам пізнати 
специфіку і особливості своєї майбутньої професійної 
діяльності, а також певною мірою сприяє відчуттю їх 
власної ролі в ній. Крім того, ігрові методи істотно до-
помагають закріпленню і поглибленню знань, які були 
отримані під час бесід, лекцій, семінарів, практичних і 
лабораторних занять. Ігрові методи сприяють удоско-
наленню практичних навичок і умінь, їх застосуванню, 
творчому використанню при вирішенні проблемних си-
туацій в професійній діяльності. 

Так, у нашому дослідженні на практичних заняттях 
ми використовували ігрові методи навчання – рольові 
й ділові ігри. Для цього з курсантів формувалися малі 
групи. В якості теми бралася реальна польотна ситуа-
ція. Метою таких завдань був розвиток умінь колектив-
но виробляти гіпотези, обговорювати всі можливі аль-
тернативи розвитку ситуації та вибирати найкращу з 
них, прислухатися до думки товаришів, домагатися ло-
гіки в аналізі ситуації та в своїх міркуваннях. Результа-
том опрацювання таких завдань є обґрунтоване ухва-
лення правильного рішення. Прикладом таких завдань 
є ситуації з відмовами приладів, важкі для виявлення. 
У цьому випадку курсанти на основі засвоєних знань 
шляхом логічного аналізу встановлювали шляхи ви-
явлення відмов. Важливо відмітити, що при груповому 
аналізі таких ситуацій знання кожного курсанта стають 
надбанням групи, тобто вдосконалюються знання слаб-
ких курсантів. 

Гра, що імітує польоти на літаку, є одним із типів ро-
льової гри, що сприяє поглибленню спеціальних знань, 
активізації творчого мислення у рамках відпрацюван-
ня передбачуваного польоту, також використовувався 
нами в процесі проведення практичних занять, які про-
водилися до занять курсантів на тренажерах. 

різноманітні технології навчання, здійснена їх 
класифікація. 

Під педагогічними технологіями розуміють 
комплексний, інтеграційний процес, який охоплює 
учнів, ідеї, засоби і способи організації діяльності 
для аналізу проблем і планування, забезпечення, 
оцінювання і управління рішенням проблем, які 
стосуються всіх аспектів засвоєння знань [18].

Так, за В. Безпальком, технологія навчання 
утворюється трьома елементами педагогічної си-
стеми: дидактичним процесом, організаційними 
формами навчання, педагогічною кваліфікацією 
викладача або (та) використовуваними технічними 
засобами навчання. Цю технологію слід 
заздалегідь, до практичної діяльності, детально і 
точно описати [15].

Мета статті. Метою цієї статті є аналіз 
теоретико-методологічних досліджень учених для 
формулювання основних завдань педагогічної 
технології навчання майбутніх пілотів вирішувати 
проблемні ситуації, які можуть виникати в їх 
професійній діяльності. Визначення педагогічних 
умов в проектуванні зазначеної технології у 
процесі професійної підготовки авіафахівців у ви-
щих льотних навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу. Традиційні ме-
тоди та форми організації професійної підготовки 
льотного складу у зв’язку з експлуатацією нової 
авіаційної техніки часто виявляються недостатньо 
ефективними, що призводить до авіаподій і ка-
тастроф на авіатранспорті. Крім того, якісно нові 
зміни в техніці та технологіях діяльності пілотів пе-
редбачають новий підхід до проектування системи 
професійної підготовки, органічним компонентом 
якої є, передусім, теоретична підготовка.

Теоретична підготовка має на меті надбання 
майбутніми пілотами спеціальних знань, досвіду, 
ідей і навичок з метою створення основи для на-
буття в майбутньому здатності до виконання 
професійної діяльності.

Саме тому цілеспрямована робота з формування 
системи теоретичних знань і розвитку інтелектуальних 
здібностей майбутніх пілотів у процесі навчання у ви-
щому авіаційному закладі є основним завданням 
їх підготовки до вирішення проблемних ситуацій у 
професійній діяльності й повинна реалізовуватись не 
тільки в процесі тренажерної і льотної підготовки, а на-
самперед на етапі теоретичного навчання.

Аналіз наукових досліджень, проведених Р. Ма-
каровим [5–7], В. Марищуком [8–9], І. Рудним [10], 
В. Шадриковим [11], В. Пономаренком [12] у галузі 
авіаційної педагогіки та психології, дозволяє нам визна-
чити основні завдання педагогічної технології навчання 
льотного складу уже на етапі теоретичної підготовки.

Основними завданнями педагогічної технології для 
формування готовності майбутніх пілотів до вирішення 
проблемних ситуацій, на наш погляд, є:

● досягнення глибини і міцності знань;
● закріплення умінь і навичок діяльності;
● формування здатності засвоювати і вико-

ристовувати в професійній діяльності накопичений 
поколіннями досвід льотної експлуатації повітряних су-
ден (ПС);

● формування здатності користуватися 
графіками, картами, алгоритмами і будувати власні;

● розвиток технологічного мислення, уміння 
самостійно планувати, алгоритмізувати, стандартизу-
вати свою діяльність.

На нашу думку, однією з умов проектування 
технології формування готовності майбутніх пілотів 
до вирішення проблемних ситуацій у професійній 
діяльності є забезпечення їх інтелектуального і творчо-
го розвитку на основі інтеграції сучасних технологій та 
методик навчання (особово-орієнтоване, проблемне та 
ігрове навчання).

Важливу роль в інтелектуальному розвитку 
майбутніх пілотів учені відводять проблемному та ак-
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Е● прокладення маршруту; 

● опис географічних, метеорологічних особли-
востей та аеронавігаційної обстановки на повітряній 
трасі; 

● вивчення та опис розташування основного і за-
пасного аеродромів; 

● вивчення і короткий опис схем польотів на аеро-
дромах; 

● вивчення і короткий опис розташування 
радіотехнічних засобів за маршрутом і особливості їх 
використання; 

● вивчення і короткий опис прикордонної смуги та 
обмежувальних пеленгів;

● визначення і короткий опис методів відновлення 
орієнтування та дії екіпажу;

● вивчення зон з особливим режимом польотів. 
На закінчення попередньої підготовки курсант готу-

ється до проведення імітації польоту і вирішує ситуацій-
ні завдання викладача.

Усі питання передпольотної підготовки розгляда-
ються курсантами в рамках отриманого завдання на 
курсову роботу і стосовно конкретного типу ПС.

Наступним етапом є підготовка до виконання по-
льоту, у рамках якої курсанти-пілоти:

● роблять розрахунки заправки літака паливом, 
комерційного завантаження і центрування із запо-
вненням відповідних документів, максимальної злітної 
маси;

● визначають швидкості на зльоті, довжину розго-
ну і злітної дистанції; 

● ознайомлюються з попередженнями і змінами, 
пов’язаними з виконанням польоту;

● розраховують і заповнюють штурманський 
бортжурнал, палетку «Зліт – посадка» і фактичний 
план польоту; 

● вивчають порядок виконання контрольних 
листів огляду і контрольної карти, а також фразеологію 
радіообміну при запиті дозволу на запуск двигунів.

Завершальним етапом курсової роботи є підготовка 
до післяпольотних робіт екіпажу, яка припускає прове-
дення післяпольотного розбору і заповнення польотної 
документації, яка складається з доповіді командирові 
ПС від членів екіпажа; доповіді черговому командирові 
про виконання рейсу і зауважень по польоту; запо-
внення завдання на політ штурманського бортжурналу, 
звідної завантажувальної відомості і центрувального 
графіка.

Слід зазначити, що для ефективнішого закріплення 
отриманих у процесі виконання курсової роботи знань 
і умінь, а також формування професійних навичок ми 
пропонували цю роботу виконати на комп’ютерних тре-
нажерах. 

Третьою умовою проектування технологій форму-
вання готовності майбутніх пілотів до вирішення про-
блемних ситуацій у професійній діяльності є широке 
використання комп’ютерних програм і тренажерів у 
процесі професійної підготовки пілотів.

Нами вже відзначалося раніше, що у процесі 
спеціальної теоретичної підготовки курсанти отри-
мують необхідні знання й починається формування 
професійних навичок і умінь, а тренажерна і льотна 
підготовка дозволяє адаптувати ці знання, уміння та на-
вички до практичної професійної діяльності.

Відомо, що льотна підготовка в авіаційних на-
вчальних закладах виходить тільки на кінцевий етап 
професійної підготовки пілотів, тому тренажерній 
підготовці приділяється якомога більше часу і уваги. 
Особливо це стосується тренажерної комп’ютерної 
підготовки, оскільки реалістичність авіаційних трена-
жерних систем дозволяє курсантам відпрацьовувати 
більшість теоретичних питань і умінь, перебуваючи 
на землі, тим самим економлячи засоби і гарантуючи 
безпеку.

Основним інструментом у нашому дослідженні став 
програмний продукт компанії Microsoft Flight Simulator 
(далі – MSFS), який імітує політ повітряного судна, а 
також дозволяє відтворювати параметри типів літаків, 

Для реалізації активних методів навчання моделі 
організації навчального процесу спеціальних теоре-
тичних дисциплін при формуванні інтеграційних знань 
майбутніх пілотів у контексті їх готовності до вирішен-
ня проблемних ситуацій у професійній діяльності нами 
були обґрунтовані проблемні ситуації та завдання, що 
сприяли розвитку творчої активності курсантів і форму-
ванню в них складних умінь. 

Алгоритм використання проблемних завдань такий: 
● викладач пояснює проблемну ситуацію, умови її 

виникнення, розвиток і небезпеку;
● після постановки проблеми курсанти самостійно 

вивчають її, розробляють можливі плани її рішення, 
приймають рішення і пропонують шлях його реалізації;

● викладач перевіряє шлях виходу з проблемної 
ситуації.

На наш погляд, організований таким чином про-
цес навчання, що базується на використанні актив-
них методів навчання, сприятиме, з одного боку, 
актуалізації наявних у курсантів-пілотів знань, навичок і 
умінь, а з іншого – формуванню пошукової, евристичної 
активності до вирішення проблемних ситуацій у 
професійній діяльності на основі взаємоінтеграції 
знань однієї дисципліни в іншу. Особливо яскраво це 
проявляється під час вирішення ситуаційних завдань.

Наступною умовою проектування технологій фор-
мування готовності майбутніх пілотів до вирішення про-
блемних ситуацій у професійній діяльності є залучення 
курсантів до творчої навчальної діяльності в межах їх 
самостійної роботи.

Одним із напрямів такої діяльності є виконання кур-
сантами курсової роботи у процесі вивчення дисципліни 
«Льотна експлуатація повітряних суден». 

Метою цієї роботи є складання алгоритмів 
підготовки і виконання польоту, практичних розрахунків 
для забезпечення безпеки польоту, ведення і запо-
внення польотної документації, а також розробка 
рекомендацій для вдосконалення технології роботи 
екіпажу в процесі експлуатації повітряного судна.

Необхідно зазначити, що ця курсова робота є 
складовою процесу формування моделі оператора 
в авіаційно-транспортній системі, має професійно-
виробничу спрямованість і сприяє формуванню 
необхідних професійно важливих якостей майбутніх 
пілотів, пов’язаних з умінням будувати концептуаль-
ну модель польоту, а також продуктивних знань та 
інтеграційних умінь і навичок.

Виконуючи цю курсову роботу, курсанти використо-
вують знання, отримані під час вивчення спеціальних 
дисциплін: 

● конструкція повітряних суден;
● електро-, радіо- і пілотажне устаткування;
● повітряна навігація;
● авіаційна метеорологія;
● аеродинаміка і динаміка польоту;
● організація льотної роботи;
● правила польоту;
● повітряні перевезення;
● фразеологія радіообміну;
● льотна експлуатація повітряних суден, 
Надбані знання узагальнюються і закріплюються 

шляхом самостійного аналізу, практичних розрахунків 
параметрів польоту і моделювання усього процесу під-
готовки і виконання польоту.

У курсовій роботі курсантові пропонується виріши-
ти три основні завдання:

● підготуватися до польоту;
● виконати політ (умовно) на конкретному 

типі ПС;
● оформити звіт про виконаний рейс.
У межах попередньої підготовки, як і в умовах 

реальної льотної діяльності, курсанти отримують по-
льотне завдання, з’ясовують завдання майбутнього 
польоту, вивчають особливості техніки пілотування і 
експлуатації обраного типу ПС. 

Наступним етапом є:
● підбір необхідної документації, карт; 
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● лівий авіагоризонт АГК-47 Би і ГПК-48;
● радіостанцію Р-860-11.
При цьому курсант повинен знати, що потрібне на-

вантаження вказаних споживачів складає біля 6А, усі 
інші споживачі слід вимкнути і включати їх тільки в міру 
необхідності, в цьому випадку одна акумуляторна ба-
тарея забезпечить живлення бортмережі літака впро-
довж однієї години. 

Слід зазначити, що подібні завдання містять моделі 
складних ситуацій, які передбачають відмови окре-
мих систем або вихід за рамки норм під час аварійних 
ситуацій, а тренажер MSFS і тренажер пілотажний 
Ан-2 дозволяють створювати відмови різних типів і си-
стем літака, що також сприяє формуванню готовності 
майбутніх пілотів до вирішення проблемних ситуацій у 
професійній діяльності.

Висновки. Таким чином, аналіз теоретико-
методологічних досліджень учених у галузі 
авіаційної педагогіки та психології дозволив нам 
сформулювати основні завдання педагогічної 
технології навчання майбутніх пілотів з вирішення 
проблемних ситуацій, які можуть виникати в 
їх професійній діяльності. Ми вважаємо, що 
в технології навчання майбутніх пілотів у ви-
щих авіаційних навчальних закладах важливо 
прагнути досягнення глибини і міцності знань 
курсантів, закріплення умінь і навичок професійної 
діяльності, формування здатності засвоювати і 
використовувати у професійній діяльності нако-
пичений поколіннями досвід льотної експлуатації 
повітряних суден, користуватися графіками, кар-
тами, алгоритмами і будувати власні, а також роз-
вивати технологічне мислення, уміння самостійно 
планувати, алгоритмізувати, стандартизувати 
свою діяльність.

На нашу думку, основними умовами про-
ектування технології формування готовності 
майбутніх пілотів до вирішення проблемних 
ситуацій у професійній діяльності є забезпечення 
їх інтелектуального і творчого розвитку на основі 
інтеграції сучасних технологій і методик навчан-
ня (особово-орієнтоване, проблемне та ігрове на-
вчання), залучення курсантів до творчої навчальної 
діяльності у межах їх самостійної роботи та широке 
використання комп’ютерних програм і тренажерів у 
процесі професійної підготовки пілотів.

Вважаємо, що технологізація системи профе-
сійної підготовки льотного складу, зокрема в 
аспекті формування готовності майбутніх пілотів 
до вирішення проблемних ситуацій у професійній 
діяльності сприятиме підвищенню якості профе-
сійної підготовки авіафахівців у цілому та надбан-
ню курсантами нових якісних властивостей, що по-
лягають у готовності продукувати нові уміння для 
вирішення вказаних ситуацій, що, у свою чергу, 
сприятиме підвищенню рівня безпеки польотів з 
точки зору людського чинника.
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ландшафти, звуки, віртуальний повітряний рух і т.п. 
Для авіаційних навчальних закладів важливим є те, що 
цю комп’ютерну програму можна використовувати для 
моделей літаків Ан-2, Ан-24/26, Як-18, Як-40 тощо, а це 
в свою чергу дає курсантові можливість вибору типу 
повітряного судна, на якому він навчається у процесі 
льотної практики.

MSFS дозволяє закріпити на практиці наявні 
теоретичні знання і навіть освоїти первинні навич-
ки пілотування у простих і складних метеоумовах на 
різних етапах польоту, від передпольотної підготовки, 
зльоту і польоту до виконання зниження і посадки. 

У нашому дослідженні за допомогою MSFS роз-
глядалися штатні та позаштатні ситуації, у тому числі 
в рамках тренування взаємодії екіпажу в умовах 
аварійних ситуацій.

Зазначимо, що першочерговим завданням при 
підготовці пілотів є забезпечення польотів у метеоумо-
вах, при яких дозволяються навчальні польоти.

Так, у програмі підготовки комерційного пілота 
літака Ан-2 вказано [21]:

Усі види контрольних польотів виконуються вдень 
(вночі) за метеоумов, що відповідають мінімуму пілота-
інструктора.

Тренувальні польоти курсантів удень допускаються 
в умовах, за яких вони впевнено здійснюють пілотуван-
ня ПС, з такими обмеженнями:

● висота нижньої межі хмар становить + 50 м;
● видимість на ЗПС не менше 5000 м;
● зустрічний вітер – не більше 12 м/сек.;
● бічна складова вітру – не більше 5 м/сек. 
Усі ці та багато інших умов легко можна змоде-

лювати на тренажері, де елементом, що управляє, є 
MSFS, крім того, він дозволяє задавати варіативну 
погоду, тобто, якщо польоти проходять у небезпечних 
метеоумовах з метою навчання, то можливо зада-
вати діапазон для кожного з параметрів, в якому він 
мінятиме свої значення.

Слід зазначити, що нами не ставилося завдан-
ня замінити тренажерну підготовку на пілотажному 
тренажері або комплексному тренажері літака 
підготовкою на тренажері MSFS. Проте ми 
вважаємо, що відпрацювання окремих навичок, 
зокрема й певних проблемних ситуацій, у цілому 
сприятиме формуванню готовності майбутніх 
пілотів до вирішення проблемних ситуацій у 
професійній діяльності, а перехід до тренажерної 
підготовки на вищезазначених тренажерах і до 
льотної практики курсантів буде більше усвідом-
леним і продуктивним.

З цією метою нами був розроблений блок вправ 
на тренажері пілотажному літака Ан-2, що включає 
відмови, які вводяться з пульта інструктора в різних 
комбінаціях, у контексті програми тренажерної 
підготовки, а саме:

● двигуна на злеті (у польоті);
● паливного насоса; 
● генератора;
● пожежа на літаку (на двигуні) в повітрі;
● відхід тримера керма напряму вправо (вліво);
● відхід елеронів вліво (вправо);
● відхід тримера керма висоти на пікірування (ка-

брірування).
Відмітимо, що в процесі виконання завдання на 

тренажері курсантам необхідно було своєчасно і точно 
виявити відмови систем, виконати дії для їх усунення 
згідно КЛЕ і безпечно завершити політ.

Так, наприклад, відмова генератора визначається 
по загорянню червоного світлосигналізатора «Відмова 
генератора». У цьому випадку курсантові необхідно пе-
реконатися по:

● амперметру, що генератор не завантажений, 
стрілка встановилася на «0»;

● вольтамперметру, що акумулятор розряджаєть-
ся, стрілка відхилена вправо від «0».

Переконавшись, що генератор відмовив, залишити 
увімкнутими:
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деятельности в процесс профессиональной подготовки летного состава в высших авиационных учебных 
заведениях. 

Ключевые слова: авиация, человеческий фактор, безопасность полетов, профессиональная подготов-
ка, курсанты-пилоты, готовность, педагогическая технология.

Zadkova Olena
THE MAIN TASKS OF THE PEDAGOGICAL TECHNOLOGY IN TRAINING OF THE FUTURE PILOTS TO MANAGE 

PROBLEM SITUATIONS IN PROFESSIONAL ACTIVITY
The article is devoted to the issue of providing the flight safety. One of the solutions to the mentioned problem is to increase 
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розгортанням системних досліджень проблематики 
компетентнісного підходу в Україні, починаючи 
з ретельного вивчення зарубіжного досвіду та 
напрацювань колег, перш за все Європейського 
простору вищої освіти (ЄПВО). Зараз навіть важко 
назвати всіх, хто долучився до досліджень цієї 
проблематики, а не те щоб зробити більш-менш 
короткий огляд та аналіз публікацій, які висвітлюють ці 
дослідження. Принаймні у форматній статті наукового 
часопису цього здійснити неможливо. Залишається 
тільки окреслити загальні тенденції й спрямування 
та результати, які простежуються в дослідженнях 
актуалізованої проблематики, та визначити в ній 
позицію та напрям авторського дослідження.

Цілком логічно, виходячи з місії науково-дослідної 
установи, що ключову роль у розгортанні та проведен-
ні системних досліджень компетентнісного підходу у 
вищій школі України взяв на себе Інститут вищої освіти 
НАПН України [2; 4; 5; 6; 7; 8; 13; 15]. Окрім науковців 
цієї установи до дослідження проблематики компе-
тентнісного підходу активно долучилися представники 
інших академічних установ і вищих навчальних закла-
дів України.

Репрезентативне уявлення про дослідження на-
уковцями цієї проблеми дають програми наукових 
конференцій. Зокрема, нещодавно (1–4 жовтня 
2013 р.) НАПН України за участю Інституту вищої осві-
ти, Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова та Республіканського ВНЗ «Крим-
ський гуманітарний університет» провела VII Міжна-
родну науково-практичну конференцію «Педагогіка ви-
щої школи: методологія, теорія, технології». Програма 
цієї конференції засвідчує, що на пленарному засіданні 
та восьми її секціях було заявлено майже 250 тем ви-
ступів, з яких понад 100 пов’язані з дослідженнями про-
блематики компетентнісного підходу.    

У цілому ж аналіз публікацій, тематики дисерта-
ційних досліджень дає підстави стверджувати, що 
проблема компетентності найбільше досліджується 
педагогічною науковою спільнотою. На перший по-
гляд, складається враження, що в предметному полі 
педагогіки проблема з’ясування сутності компе-
тентності та її структурних складових ореться й 
пере орюється не лише вздовж і впоперек, а й по 
діагоналях цього поля. Подекуди це не просвітлює, 
а затуманює теоретичну свідомість плюралізмом 
вільних і довільних тлумачень і перетлумачень 
дефініцій понять «компетентність» і «компетенція», що 

У публікації актуалізовано проблему компетентності в часово-просторових вимірах. У її контексті має розглядатись 
і розв’язуватись проблема індивідуальної компетентності. Сформульовано концепт колективної компетентності та за-
пропоновано її оціночні виміри. Визначено аспекти суспільного й загальноцивілізаційного контекстів, які потребують 
системного висвітлення в наукових дослідженнях як визначальні чинники впливу на формування світоглядної компе-
тентності й попиту на реальну компетентність.

Ключові слова: індивідуальна компетентність, колективна компетентність, реальна й номінальна компетентність, 
виміри компетентності, попит на компетентність.

Постановка проблеми та її актуальність. Про 
компетентність нині не говорять і не пишуть, хіба що, 
байдужі та ліниві. Це підтверджує її актуальність. Коли 
ж проблема у центрі уваги широкого загалу наукової 
спільноти, тоді перед тим, хто збирається висвітлити 
якийсь її аспект, постає завдання вибору позиції й кута 
зору на цю проблему, які б дозволили побачити те, що 
ще недостатньо висвітлено. Стаючи на чиюсь позицію, 
потрібно змінювати кут зору на той чи інший аспект 
проблеми. Якщо цього не робити, тоді необхідно всту-
пати в полеміку з тими, хто на цих позиціях уже стоїть, 
і пильно вдивлятися в уже висвітлений аспект пробле-
ми та знаходити там те, що інші не догледіли й поки 
що не звернули на це увагу або хибно його висвітли-
ли. Логіка підказує, що продуктивнішим у досліджен-
ні проблеми, яка постійно висвітлюється в численних 
публікаціях, має бути зайняття якоїсь не зовсім звичної 
позиції в погляді на проблему, що дає шанс побачити 
в ній те важливе, на що мало звертали увагу або не 
надавали йому належного значення. Автор публікації 
схильний до пошуку не зовсім звичних підходів і за-
йняття невитоптаних позицій у дослідженні як цієї, так 
й інших проблем.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Проблема компетентнісного підходу в підготовці фа-
хівців вищою школою актуалізувалась за останні де-
сятиліття під впливом швидкоплинних змін, нових ви-
кликів і вимог до людства й людини, що постають у 
бутті сучасної цивілізації як результат її нестримного 
науково-технічного розвитку. Президент НАПН Украї-
ни В. Кремень, відкриваючи в 2009 р. методологічний 
семінар «Реалізація європейського досвіду компетент-
нісного підходу у вищій школі України», зробив наголос 
на тому, що «Нині широкоосяжних і навіть ґрунтовних 
знань і вмінь недостатньо, аби успішно протистояти 
глобальній економічній, екологічній, духовній й іншим 
кризам. Потрібні фахівці і просто громадяни з широки-
ми за обсягом і глибокими за змістом знаннями та вмін-
нями, які здатні їх застосовувати в нетиповій ситуації і 
разом з тим прагнуть до критичного осмислення буття, 
тобто є всебічно компетентними в галузі своєї профе-
сійної діяльності та суспільного життя» [10, с. 3]. 

Цей методологічний семінар НАПН України 
можна вважати своєрідною вузловою точкою між 
розпорошеними у вітчизняному науковому спів-
товаристві ініціативними пошуками окремих науковців, 
які досліджували проблему компетентності у попередні 
роки, та узагальненням результатів цих пошуків і 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
З ПОЗИЦІЙ ЇЇ ВИМІРНОСТІ
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РОЗДІЛ 6. 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ ОСВІТІ
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Цю проблему теж не можна розв’язати раз і назавж-
ди – чи в один якийсь момент, чи то протягом якогось 
певного періоду. Ця проблема для сучасної цивілізації 
має перманентний характер. І в часі вона має оператив-
ний, поточний, перспективний, стратегічний, життєвий 
і космічний виміри.

Наклавши зазначені вище просторово-часові 
виміри проблеми компетентності на сучасний дискурс 
з проблематики компетентнісного підходу, нескладно 
побачити й зрозуміти, що цей дискурс сконцентрова-
ний в основному в масштабах локального рівня й зосе-
реджений переважно на оперативних та поточних і до 
певної міри на перспективних завданнях. 

Таке зіставлення підтверджує зроблене вище 
припущення щодо обмеженості предметного 
поля педагогіки в охопленні ним проблематики 
компетентності як соціального феномена сучасної 
цивілізації. Наприклад, педагогіка вищої школи зосе-
реджена на дослідженні та вирішенні надзвичайно важ-
ливих проблем, пов’язаних із забезпеченням належної 
компетентності на індивідуальному рівні в межах вив-
чення окремої навчальної дисципліни, що, як правило, 
відбувається протягом семестру або навчального року, 
а також у межах певної спеціальності, опанування якою 
здійснюється особистістю протягом 4 – 6 років. У часі 
це співвідноситься з оперативним, поточним і перспек-
тивним вимірами.

Для обґрунтування й розуміння актуалізації пробле-
ми компетентності в інших просторово-часових вимірах 
логічно спиратись на ключове слово у визначенні 
компетентності, а саме – «здатність» у його поєднанні 
з іншими словами та словосполученнями, наприклад 
такими, як «утворити», «зробити», «досягти», «бути 
ефективним(и), результативним(и), успішним(и) і т. п.», 
«бути адекватним(и) ситуаціям, займаним статусам, 
виконуваним ролям, у цілому – буттю» та ін. 

Традиційно компетентність актуалізується на 
індивідуальному рівні, а тому розглядається через 
різновиди таких здатностей як окремих компетент-
ностей особи, перелік яких нині сягає вже декількох 
десятків. Зокрема, В. Луговий, аналізуючи Рамку 
кваліфікації ЄПВО та Європейську рамку кваліфікацій 
для навчання впродовж життя, виділяє 30 загальних 
компетентностей, що об’єднують три групи: 

● інструментальні – 10; 
● міжособистісні – 8; 
● системні – 12 [6]. 
Як було з’ясовано вище, найбільше досліджуються 

й висвітлюються у публікаціях питання компетентності 
в індивідуальному вимірі на рівні окремої особи, яка 
має у процесі освіти оволодіти необхідними компе-
тентностями, що відповідають рівню вимог і критеріїв 
певної спеціальності. Але навіть на цьому локальному, 
тобто висхідному рівні компетентності, який вздовж 
і впоперек досліджується, залишаються недостат-
ньо висвітленими й актуалізованими аспекти про-
блеми компетентності, які мають методологічний та 
світоглядний, отже визначальний характер. 

Зокрема, наявні методологічні колізії трансформації 
вищої освіти в контексті Болонського процесу створю-
ють суперечливі механізми, ігнорування яких призво-
дить не до бажаних позитивних змін у царині вищої 
освіти, а до запрограмованих у такий спосіб протилеж-
них результатів. Адже є очевидним протиріччя методів 
і способів, за допомогою яких мають здійснюватися 
творчі процеси, якими у вищій школі є навчання, ви-
ховання, науково-дослідна діяльність, та методів і 
прийомів, яких потребує реалізація власне самої 
трансформації вищої освіти, що підпорядкована цілям, 
досягнення яких у формальний спосіб має омертвляти 
й паралізувати творчі начала, принаймні, у навчанні.

Швидкоплинність сучасного цивілізованого світу 
вимагає від суб’єктів пізнавальної діяльності, вихован-
ня, науки застосування методів, що мають постійно 
змінюватись залежно від умов і можливостей, у 
контексті яких вони (суб’єкти) перебувають. А це апріорі 
означає, що вони (ці методи) не підлягають жорсткій 

в некоректній вільності трактувань сприймаються як 
банальна гра слів або позірне розумування, що може 
обезсмислювати такий дискурс. 

Упадає в очі й редукційний підхід у структуруван-
ні компетентності, який, з одного боку, є неминучим у 
з’ясуванні складових інтегрованої компетентності як 
окремих різновидів компетентності особистості. А з 
другого боку, редукція вступає в протиріччя з цілісніс-
тю особистості як носія чи володаря компетентності, 
яка використовує наявні в неї різновиди компетент-
ності, по-перше, комплексно як свою індивідуальну 
емерджентну властивість, а по-друге, на свій розсуд, 
вмотивовуючись при цьому насамперед якимось сво-
їми життєвими пріоритетами й ситуаціями, на які вона 
змушена більшою чи меншою мірою реагувати. На пе-
риферії як теоретичної, так і буденної свідомості зали-
шається багато вимірів компетентності, які виходять за 
межі предметного поля педагогіки. Ці виміри вказують 
на компетентність як дещо більше, аніж те, що дослі-
джує педагогіка. 

Звідси актуалізується проблема в дослідженні цьо-
го дещо більшого. Адже без глибинного усвідомлення 
більшого як цілого неможливо розраховувати на адек-
ватне розуміння й тлумачення частини цього цілого. 
Філософія дозволяє осягнути багато вимірів компе-
тентності й зробити відповідну інтерпретацію цьому 
надзвичайно важливому соціальному феноменові як 
визначальному чинникові подальшого благополучного 
розвитку сучасної цивілізації.

Мета статті. Метою цієї публікації є актуалізація 
проблеми компетентності з позицій її вимірів і визна-
чення в цих вимірах тих аспектів, які потребують по-
дальшого поглибленого аналізу та адекватного висвіт-
лення, що має бути запорукою успішного розв’язання 
цієї проблеми.

Виклад основного матеріалу.  Оскільки в сучас-
ному вітчизняному дискурсі стосовно проблематики 
компетентнісного підходу існує плюралізм дефініцій 
ключових понять «компетентність» і «компетенція», ав-
тор зобов’язаний оприлюднити власну позицію з цього 
приводу. Автор дотримується визначення компетент-
ності як здатності особи до виконання певного виду 
діяльності, що виражається через знання, розуміння, 
уміння, цінності та інші особисті якості [9]. Під компе-
тенцією автор розуміє коло повноважень посадової 
особи, органу, організації, що співпадає з позицією 
В. Лугового, який чи не найбільше в НАПН України й 
зокрема в Інституті вищої освіти, з групою очолюваних 
ним науковців системно й систематично досліджує цю 
проблематику [6; 7; 8]. Те, що інші автори, зокрема 
Н. Бібік [1, с. 410 – 411], визначають та обґрунтовують 
як компетенції компетентностей, В. Луговий називає 
вимогами до компетентностей. 

Зазвичай увага як теоретиків, так і практиків, що 
переймаються компетентнісним підходом зосередже-
на на розробці й адекватному застосуванні критеріїв 
кількісного та якісного вимірів різновидів компетент-
ностей особистості. При цьому увага більше прикута 
до кількісних критеріїв, оскільки їх легше формалізува-
ти та застосувати в практиці. Але крім цих двох тради-
ційних вимірів, які перебувають у центрі уваги ниніш-
нього дискурсу, є й інші виміри, що не звужують поле 
проблематики компетентності, а навпаки, суттєво його 
розширюють. Нижче назвемо виміри, які масштабують 
загальний контекст компетентності й актуалізують про-
блему компетентності в значно більших просторово-
часових розмірах, аніж вона традиційно розглядається 
й досліджується.    

У соціальному просторі проблема компетентності 
має декілька вимірів. Зокрема вона має розв’язу-
ватись на: 

● локальному рівні – індивідуально та в межах 
окремої організації; 

● суспільному рівні – у масштабах сім’ї, місцевого 
соціуму, регіону та держави в цілому; 

● глобальному рівні – між державами, у масшта-
бах регіональної та глобальної цивілізації. 
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кар’єрний ріст і вищий ієрархічний статус у суспільстві, 
незалежно від наявних знань, вмінь, навичок, досвіду. 
Критичний аналіз цього ганебного соціального фено-
мена, який реально загрожує національній безпеці 
України, оскільки знижує її конкурентоспроможність 
як незалежної держави у загальноцивілізаційному 
контексті, автор висвітлив в окремій публікації [13]. 

Зараз, щоб це твердження не виглядало 
голослівним, лишень нагадаймо очевидні ознаки 
затребуваності номінальної вищої освіти в сучасно-
му українському соціумі. Це скандальні історії, що час 
від часу виринають на суспільну поверхню й ставлять 
під сумнів не лише наявність отриманої вищої освіти 
деякими чільними суб’єктами політичної і державної 
діяльності, а й легітимність їхніх дипломів про вищу 
освіту. Це численні послуги, які надаються суб’єктам 
номінальної вищої освіти в підготовці контрольно-
розрахункових робіт, рефератів, курсових, а також 
дипломних проектів і робіт. Культивуються в нашому 
суспільстві й послуги вищих рівнів, коли на замов-
лення пишуться кандидатські й докторські дисертації, 
що свідчить про відтворення не лише номінальних 
фахівців з вищою освітою, а й номінальних науковців, 
які легітимізуються в суспільстві через отримання ними 
відповідних дипломів. Пропозиція виникає на ринку 
таких освітньо-наукових псевдопослуг тоді, коли є на 
них суспільний попит. Застрільниками такого попиту 
виступають представники вітчизняного істеблішменту, 
які наввипередки, не відриваючись від своєї політичної 
чи державницької та бізнесової діяльності, «готують» 
і «захищають» дисертації швидше, аніж це можуть 
зробити талановиті штатні науковці, які повсякденно 
занурені в науково-дослідну роботу.

Відсутність у вітчизняному суспільному контексті 
здорового цивілізованого конкурентного середо-
вища, отже, й попиту на реальну компетентність 
блокує актуалізацію особистості студента на здобуття 
реальної вищої освіти, яка мала б бути дієвим факто-
ром розвитку вітчизняних ВНЗ, оскільки за такої умови 
студент прагне знати більше, аніж пропонує й вимагає 
від нього викладач. Доки цей фактор не буде системно 
задіяний, посилюватимуться адміністративний пресинг 
і бюрократизація вищої школи як важелі активізації 
викладачів та студентів. А це ще більше буде її гальму-
вати й робити нездатною до саморегуляції й творчого 
саморозвитку [11].

Таким чином, зроблений вище концептуальний 
аналіз засвідчує, що розв’язання проблеми фор-
мування компетентності на індивідуальному рівні 
перебуває в прямій залежності від суспільного й 
загальноцивілізаційного контекстів. Це розв’язання 
може бути настільки успішним, наскільки запитаною 
є реальна компетентність ринком праці, а конкурент-
не середовище цього ринку здоровим. З цієї позиції 
стає очевидним, що суб’єкти з номінальною вищою 
освітою не можуть бути конкурентоспроможними на 
цивілізованих ринках праці, де панує здорове конку-
рентне середовище. Тому вони змушені в будь-які 
нецивілізовані засоби утримувати свої позиції в зайня-
тих ними суспільних нішах у вітчизняному соціальному 
просторі. На цивілізовані ринки праці можуть виходи-
ти лише ті наші співвітчизники, які володіють реаль-
ною компетентністю. Звідси постає завдання перед 
українським суспільством – як запобігти згубному для 
України механізму соціальної селекції «краще Європі 
чи світові, а гірше Україні». 

Цим актуалізується проблема колективної 
компетентності, тобто двох і більше людей, які 
взаємодіють у досягненні якихось спільних і значущих 
для них цілей. У сучасних організаціях може бути від 
декількох людей, які об’єднуються спільними цілями та 
взаємодією, до десятків, а то й сотень тисяч осіб, які 
входять у структури, наприклад, транснаціональних 
корпорацій. У масштабах суспільства логічно постають, 
як уже зазначалось вище, такі колективні структурні 
соціальні утворення, як сім’я, місцевий соціум (сільська 
чи міська громада), регіональне соціальне утворен-

регламентації, якою є стандартизація як концептуаль-
на засада Болонського процесу, що стала основою ви-
будування загального Європейського простору вищої 
освіти.

Автор, маючи багаторічний досвід організації 
освітнього процесу на рівні ВНЗ, не піддає сумніву 
доцільність запровадження у практику діяльності 
вищої школи нормативних документів, які системно й 
змістовно структурують цей процес. Але той же досвід 
дає підстави автору висловити певні застереження 
щодо загроз, які несе в собі надмірна формалізація 
та бюрократизація освітнього процесу вищої школи у 
вітчизняному соціокультурному контексті, що неминуче 
ведуть до зниження компетентності на індивідуальному 
рівні, причому не лише студентів і випускників ВНЗ, а й 
їхніх науково-педагогічних працівників. Ця проблема 
породжується багатьма причинами. Мета й формат 
публікації не дозволяють зупинитись на їх, бодай ко-
роткому, висвітленні. Тому зараз назвемо лише деякі 
з них, що мають визначальний причинно-наслідковий 
характер у породженні цієї проблеми.

По-перше, суспільний контекст і ціннісне середо-
вище, в яких функціонують вітчизняні ВНЗ, карди-
нально відрізняються від системи суспільних відносин 
і світоглядних цінностей, що мають місце й визнають-
ся в західноєвропейських країнах, у простір вищої 
освіти яких ми маємо наміри під прапором Болонсь-
кого процесу інтегруватись. У Західній Європі, як і в 
більшості цивілізованих країн (навіть у тих, де відсутні 
сталі демократії та правові держави), реальна вища 
освіта є справжньою цінністю, тобто тим світоглядним 
життєвим орієнтиром, який, з одного боку, визнається 
й усіляко заохочується суспільством, а з другого – 
сумлінно дотримується тими, хто стає на шлях її здо-
буття. Одним словом, на цивілізованих ринках праці є 
затребуваною реальна компетентність.

У цих країнах особистість студента актуалізована 
на здобуття новітніх знань і оволодіння необхідними 
уміннями та навичками, які б забезпечували до-
статню конкурентоздатність на таких ринках праці. 
Актуалізованій особистості в здобутті реальної 
компетентності навіть на думку не спаде користува-
тись шпаргалками чи вдаватися до послуг сторонніх 
осіб у написанні рефератів, курсових робіт, розробці 
дипломних проектів. Адже сподіватись набути ре-
альну компетентність у такі способи – це все рівно, 
що ходити в тренажерний зал і, не долучаючись до 
тренувань, спостерігати за тренуваннями інших та 
очікувати підвищення тонусу своїх м’язів і поліпшення 
фігури власного тіла. У системі цінностей тих країн 
це вважається недопустимим у моральному вимірі 
явищем, що засуджується соціокультурним середо-
вищем як крадіжка, шахрайство, врешті нечесність. 
Суспільний попит на реальну компетентність та 
актуалізована в такі способи особистість студента 
як основного клієнта освітнього закладу виступають 
потужними факторами саморозвитку вищої школи. 
Тому в таких країнах бюрократизація й формалізація 
освітнього процесу не можуть заблокувати розвиток 
науки й навчання відповідно до вимог часу.

На превеликий жаль, вітчизняний суспільний 
контекст демонструє протилежні тенденції. З огля-
ду на соціальну дійсність мусимо визнати, що в 
сучасному українському суспільстві сформовані 
потужні механізми, які нівелюють попит на реальну 
компетентність, перш за все у бюджетних сферах, зо-
крема: політичній, державній, освітній, науковій, охороні 
здоров’я, міліції, податковій службі та ін. 

Загальновідомо, що в нашому суспільстві має ши-
рокий попит номінальна вища освіта, тобто наявність 
формального документа, який засвідчує відповідну 
освіту, а не реальна компетентність. Далі працевлаш-
тування й кар’єрний ріст, зайняття тих чи інших пре-
стижних суспільних статусів залежить не стільки від 
компетентності протеже, як від протекціонізму й рівня 
впливовості осіб, що здійснюють їхню протекцію. Чим 
впливовіші прикриття й підтримка, тим стрімкіший 
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З порівняння статистичних даних за 1990 і 
2011 рр. постає сумна динаміка, яка вказує на при-
марне майбутнє сільських соціумів у місцевості, яка 
соціально деградує через суспільну незатребуваність 
її мешканців. Незважаючи на те, що сільське на-
селення України за вказаний період скоротилось із 
16,9 до 14,3 млн мешканців, чисельність працездат-
ного населення залишилась незмінною – 8,3 млн 
осіб. При цьому скорочення чисельності населення 
відбувається з прискоренням. Так, з 1990 до 2000 р. 
воно скоротилось на 945 тис., а з 2001 до 2011 р. – на 
1,622 млн мешканців. А рівень суспільної затребува -
ності працездатного населення зменшується катастро-
фічно, випереджаючими темпами порівняно з тем-
пами скорочення сільського населення. У 1990 р. 
не було ще безробіття і з 8 млн працездатного насе-
лення 5 млн було задіяно в сільському господарстві, 
а 3 – на підприємствах місцевої промисловості, яка на 
той час була доволі розвиненою, та в місцевих бюд-
жетних установах державних структур, освіти, охорони 
здоров’я тощо, а певна частина мешканців з приміських 
зон сільської місцевості їздила на роботу в міста. 
У 2011 р. середньорічна кількість найманих працівників 
у сільському господарстві України становила 628 тис. 
проти 4,943 млн у 1990 р. [16].

Місцева промисловість за вказаний період реаль-
но знищена. Приблизно те ж відбулося з промисло-
вими підприємствами в містах, куди їздили на робо-
ту мешканці з приміських зон сільської місцевості. 
Адекватної диверсифікації у створенні робочих місць 
тотальному вивільненню робочих рук із сільського го-
сподарства та зі знищених промислових підприємств 
за цей період по суті не відбулося. А мала б відбутись, 
якби за роки державної незалежності здійснювалась 
компетентна державна регуляторна політика, яка б за-
хистила своїх громадян від розгулу дикого капіталізму. 
Наприклад, у Китаї створюються робочі місця не 
для кількох, а для сотень мільйонів китайців, які за-
лучаються до виробництва товарів широкого асор-
тименту, однією з крамниць для яких стала Україна. 
Власне торгівля, у переважній більшості імпортними 
товарами, є тією економічною сферою, яка суттєво 
розширила свою діяльність і надала додаткові робочі 
місця. Таке пожвавлення й розвиток торгової сфери в 
Україні сприяє зарубіжним товаровиробникам, які за 
рахунок цього мають можливість давати роботу своїм 
співвітчизникам.

А наша вітчизняна статистика вуалює ре-
альне безробіття, вдаючись до казуїстики. Так, у 
сільській місцевості не зараховуються до безробітних 
працездатні громадяни, які длубаються архаїчними 
(часів Трипільської культури) способами в своїх при-
садибних ділянках, оскільки вони відлучені від своїх 
земельних паїв.  За статистикою в таких домогоспо-
дарствах зайнято 2,3 млн осіб. Окрім цього, офіційна 
статистика не вважає безробітними осіб працездатно-
го віку, які належать до категорії економічно неактивно-
го населення. Окрім студентів денної форми навчання, 
до цієї категорії належать особи працездатного віку, 
які зневірилися знайти роботу або вважають, що для 
них немає підходящої роботи, чи не знають, де й як її 
знайти, а також інші особи, які не мають необхідності в 
працевлаштуванні. У цілому до цієї категорії статистика 
відносить 2,1 млн мешканців сільської місцевості [16]. 

Люди і земля – це нерозривне ціле села й сільської 
місцевості. Вище йшлося про людей сільської 
місцевості. Нижче наводиться деяка статистика, яка 
засвідчує реальне відчуження від землі мешканців 
сільської місцевості, що в умовах тотального безробіття 
в цій місцевості робить їх непотрібними не лише землі, 
на якій вони живуть, а й суспільству, до якого вони на-
лежать, через відірваність та ізольованість більшості 
українських сіл від економічно активних центрів та 
осередків країни. Це в західноєвропейських країнах з 
їхньою розвиненою інфраструктурою та рівнем добро-
буту, мешканець сільської місцевості може їздити на 
роботу за 100 чи навіть 200 км від свого помешкання. 

ня, суспільство (держава) в цілому. На глобальному 
рівні – міждержавні утворення, регіональні цивілізації, 
глобальна земна цивілізація.

Критерієм колективної компетентності є все 
та ж здатність, про яку йшлося вище. Колективну 
компетентність логічно розглядати як емерджентний 
вияв соціальної системи, оскільки саме цим 
знаменується утворення системної цілісності. І це 
можна прийняти за нижній оціночний рівень 
колективної компетентності як здатності окремої 
групи чи спільноти людей утворювати певну соціальну 
систему, до якої вони належать. Тоді як вищі оціночні 
рівні колективної компетентності логічно ототожнювати 
зі здатністю цієї групи чи спільноти людей забезпечити 
стійке, ефективне, конкурентоспроможне і т. п. 
функціонування вже створеної системи та її 
подальший успішний розвиток. Не позбавлені логіки 
й наступні припущення. Зокрема, чим вищий рівень 
колективної компетентності, тим вищими мають бути 
вимоги до реальної компетентності її суб’єктів. Як тих, 
що належать до конкретної соціальної системи, так і 
(тим більше) претендентів, які прагнуть потрапити в 
структури такої успішної соціальної системи. 

Визначальною складовою колективної компе-
тентності є цінності, які сповідуються спільнотою 
суб’єктів цієї компетентності. Адже грамотність як на-
лежне володіння необхідними знаннями, у тому числі 
й знаннями про цінності, у своїй соціальній сутності 
має універсальний характер і може бути використа-
ною однаково як для творення добра, так і зла. Саме 
від світоглядної компетентності залежить на добро чи в 
угоду зла буде спрямована професійна компетентність 
[14]. Світоглядна некомпетентність здатна звести 
нанівець будь-яку професійну компетентність, отже, й 
усі зусилля освіти, що були докладені до її формуван-
ня. Крізь призму світоглядної компетентності стають 
очевидними причини й наслідки як локальних, так і гло-
бальних проблем людства. Те, що для одних видається 
добром, для інших може обертатись великим злом.

Наприклад, сучасні аграрні холдинги або 
латифундії, що хазяйнують нині на українських 
землях, досягають ефективних результатів у своїй 
господарській діяльності, що дозволяє їм успішно кон-
курувати на світових ринках сільськогосподарської 
продукції. Але ці результати мають дві сторони, одна 
з яких світла, а інша – лячна. Світла сторона тому, 
що яскраво висвітлюється на сторінках глянцевих 
журналів та інших респектабельних видань, а також 
під юпітерами на екранах телебачення, де фігурують 
успішні хазяї-латифундисти та їхні топ-менеджери, що 
професійно управляють латифундіями й забезпечують 
отримання ними прибутків, яких вистачає для того, 
щоб хазяї неухильно багатіли, а монопольні аграрні 
компанії успішно розвивались за рахунок подальшого 
розширення своїх земельних володінь, отже, експансії 
сільської місцевості України, в якій, за офіційною 
статистикою, проживає третина населення нашого 
суспільства. За формальними критеріями професійної 
грамотності, всіх, починаючи з вищого керівного скла-
ду компанії, хто забезпечив такий ефективний для 
організації менеджмент, слід вважати компетентними 
суб’єктами управління. 

Але ж є й інша сторона, в якій постає реальна ціна 
таких результатів. Та ціна, яка не підлягає калькуляції, 
оскільки має людський вимір, у якому постають 
мільйони наших співгромадян, чиї долі й життя ста-
ли заручниками сучасного експансіонізму сільської 
місцевості, який носить характер неоколоніалізму фе-
одального штибу. Ця сторона справді лячно дисонує з 
глянцем і юпітерами, оскільки має ознаки гуманітарної 
катастрофи. Але очевидне не можливо ні приховати, 
ані спростувати, й воно не потребує доказів. Для того 
щоб переконатись у цьому, достатньо проїхатись на-
шими селами, які не прилягають до столиці, обласних 
центрів та інших міст. Окрім цього, є офіційна держав-
на статистика, що засвідчує правомірність такої оцінки 
новітнього «хазяйнування» на українській землі [16].
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суб’єктів цього управління. Це загальновідомі прописні 
положення управління, які можна прочитати в підручни-
ках. Підручники вчать належному, але є дійсне, в яко-
му можуть визнаватися як найвищі людські цінності та 
ідеали й використовуватись найсучасніші знання, так і 
навпаки – ігноруватись навіть прописні істини та утвер-
джуватись печерні відносини між людьми.

Технологічний вимір управлінської компетентності 
має універсальний, а точніше всезагальний характер 
і його мусять дотримуватись управлінці однакових 
технологічних процесів, незалежно від того, якої вони 
раси, національності, вірування, світоглядних переко-
нань і в якому суспільстві (традиційному, індустріально-
му чи інформаційному), зі сталою демократією й право-
вою державою чи  в тоталітарному вони здійснюють ці 
процеси. Якщо не дотримуватись параметрів техноло-
гічного процесу, то втрачається сенс у запровадженні 
чи використанні тієї чи іншої технології. Кожне вироб-
ництво базується на якихось технологічних процесах і 
розвивається завдяки запровадженню більш прогре-
сивних технологій його здійснення. 

Людський вимір управління має здійснюватись 
крізь призму відносин між керівниками й виконавцями 
технологічних процесів. Визначально ці відносини зале-
жать від форми влади й суспільних відносин, що утвер-
дились в конкретному суспільстві незалежно від стадії 
його розвитку за технологічно-економічними критерія-
ми. Щоб у цьому переконатись, порівняймо архаїчний 
обробіток землі, який здійснював раб на плантаціях 
колонізатора у ХVІІІ столітті нової ери чи інший раб на 
плантаціях у рабовласника у ХVІІІ столітті до н. е., із су-
часними індустріальними технологіями землеробства, 
які виконує найманий механізатор на полях сучасного 
латифундиста, перебуваючи при цьому в статусі сезон-
ного робітника без будь-якого соціального захисту й 
отримуючи за свою кваліфіковану й виснажливу працю 
мізерну зарплатню. Принаймні, у декілька разів нижчу 
від зарплати того, хто здійснює управлінські функції на-
глядача за його роботою. 

Як бачимо, технології між собою разюче відрізня-
ються, що забезпечується докорінно іншими технічни-
ми знаряддями обробітку землі та кваліфікаціями тих, 
хто ними користується. Зараз один кваліфікований 
механізатор з використанням сучасної техніки може 
обробити за день таку площу землі, для обробітку якої 
архаїчними способами знадобилися б сотні, а мож-
ливо й тисячі рабів чи кріпаків. А методи управління 
в суто людському вимірі не різняться між собою. Як 
тоді були наглядачі над рабами, що обробляли землю 
в плантаторів, так і нині за роботою механізаторів на 
полях латифундистів спостерігають наглядачі. Різниця 
хіба що в способах нагляду. Тоді це робилося безпо-
середньо й вочевидь, а зараз це може здійснюватись 
дистанційно за допомогою системи глобального по-
зиціонування (GPS global positioning system), тобто з 
використанням технологій інформаційного (найсучас-
нішого в технологічному вимірі) суспільства. І все роз-
маїття сучасних методів управління, що описуються в 
підручниках, у їх практичному застосуванні зводиться 
до одного універсального методу – батога, яким із за-
повзяттям наглядачі періщили рабів. Бо знали, якщо 
не будуть робити це заповзято, то можуть дуже швид-
ко опинитись на найнижчій, отже, абсолютно безправ-
ній сходинці суспільної ієрархії. Тобто серед рабів. У 
системі владних відносин, яка затребує наглядачів, за-
лишаються не затребуваними методи управління, що 
мають людський вимір. 

Наприклад, навіщо наглядачеві бути лідером, коли 
його суспільна роль зводиться до того, щоб поганяти в 
спину підлеглих, а не вести їх за собою. Навіть, коли в 
наглядача є всі задатки й здатності до лідерства, він не 
зможе їх реалізувати в тому ж таки людському вимірі, 
перебуваючи на службі в авторитарній системі влади. 
Хіба він зможе повести за собою тих, кого поганяє в 
спину, оскільки цього від нього вимагає система? А 
якщо комусь заманеться відмовитись від авторитарного 
стилю управління й вибудувати з підлеглими людські 

А як далеко може добратися до альтернативного місця 
роботи безробітний український селянин місцевомим 
«автобаном» гужовим транспортом чи на велосипеді, 
а то й пішки? Мабуть, що не далі кумової хати або 
шинку, коли буде з чим або за що? А наша статисти-
ка зараховує таких селян до категорії економічно не-
активного населення, оскільки їм для того щоб стати 
економічно активними, необхідно регулярно їздити 
до райцентру і постійно оббивати пороги служби 
зайнятості, яка має зафіксувати, що в них не згасло 
бажання знайти для себе роботу. А доки державні 
служби в такий віртуальний спосіб поліпшують показ-
ники зайнятості сільського населення, це населення 
дискваліфікується, десоціалізується, люмпенізує й 
деградує. Адже в такий спосіб як відлучення селян від 
землі, підрубано під самий корінь віковічний соціальний 
ритм сільських громад. Мешканці віддалених 
українських сіл опинились мов ті індіанці в резерваціях, 
у які їх заганяли колонізатори й плантатори, опано-
вуючи їхні землі. Але ж Україну ніхто з чужоземців 
не загарбав і не колонізував. Це все справа рук своїх 
співвітчизників як результат некомпетентної державної 
аграрної політики, здійснюваної в умовах державної 
незалежності України.

А зараз деяка офіційна статистика про пере-
розподіл української землі між суб’єктами госпо-
дарювання та користування нею, що підтверджує 
наведене вище. Станом на 1 січня 2012 р. сільсько-
господарські угіддя України були розподілені між 
48256 сільськогосподарськими підприємствами, по-
чинаючи з площі до 5 га і завершуючи площами од-
ного підприємства понад 10000 га. З цієї загальної 
чисельності підприємств 68% здійснювали своє го-
сподарювання на 5% площі сільськогосподарських 
угідь, а 2% підприємств розгорнули свою господарсь-
ку діяльність на 37% загальної площі сільгоспугідь 
України. До цих 2% належать 0,3% загальної 
чисельності сільгосппідприємств, які господарюва-
ли на 13% угідь усієї країни, маючи розподілену за 
кожним зокрема підприємством площу угідь понад 
10000 га. В абсолютних величинах ця статистика 
виглядає так: 32949 сільськогосподарських підприємств 
господарювали на 0,9868 млн га сільгоспугідь із 
середньою площею одного підприємства близько 
30 га, а 152 аграрних компанії вирощували свої врожаї 
на 2,8869 млн га сільгоспугідь із середньою площею 
одного суб’єкта господарювання близько 19000 га 
[16, с. 145]. Останніх суб’єктів за величиною їхніх 
землеволодінь, є всі підстави називати латифундіями. 
Це не юридична назва конкретної організації, а знеосо-
блений економічний і загальновживаний термін щодо 
визначення та ідентифікації крупних землевласників. 
Як бачимо, на вітчизняних теренах середня пло-
ща розподілених між ними земельних володінь у 
630 разів більша від середньої площі переважної 
більшості діючих в Україні сільгосппідприємств. Про 
які рівні можливості й цивілізовану конкуренцію між 
суб’єктами господарювання в аграрному секторі 
економіки можна вести мову, коли він монополізований?

Отже, трагічна доля сучасного українського села, 
яке стало жертвою технократизму [12], унаочнює за-
грози, що несе в собі експансіонізм як один з основних 
засобів конкуренції та забезпечення розвитку його 
суб’єктів, а також актуалізує необхідність розмежуван-
ня між собою понять технологічного (суто професійно-
го) й людського вимірів компетентності управління як 
вияву влади в соціальних системах. Справа в тому, що 
колективна компетентність хоча й є виявом здатності 
певної спільноти людей, об’єднаних єдиною соціальною 
системою, досягати якихось результатів колективної 
діяльності, але в кінцевому рахунку все залежить від 
управління, яке здійснюється в тій чи іншій соціальній 
системі. Адже будь-яка колективна діяльність людей 
стає цілеспрямовано результативною та ефективною 
лише завдяки управлінню. Чим складніша соціальна 
система, тим складніше управління в ній. Чим склад-
ніше управління, тим вищі вимоги до компетентності 
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відносини, то система не дозволить цього зробити, 
оскільки це суперечитиме рухові ведучих шестерень 
її авторитарно-експлуататорського механізму. Адже 
не зможе злагоджено працювати механізм, коли 
в ньому менші шестерні заклинюють рух більших. 
У механізмі те, що заклинює, або налагоджують, 
щоб воно рухалось у режимі ведучих елементів, 
або викидають за непридатністю й замінюють тим, 
що здатне безперебійно вертітись чи крутитись у 
системному режимі. У черговий раз маємо можливість 
переконатися, що система є не лише стійким завдяки 
сталості своєї конструкції явищем, а й може бути 
страхітливим феноменом, коли в її конструкцію не 
закладено людський вимір.

А те, що безправність і соціальна незахищеність 
селян у наймах у латифундистів, які застосовують у 
сільськогосподарському виробництві технології інфор-
маційних суспільств, мало чим відрізняється від без-
правності рабів у традиційних суспільствах з архаїчним 
сільським господарством, позбавляє будь-яких ілюзій 
та сподівань щодо технократичного підходу в успіш-
ному розв’язанні нагальних соціальних проблем і тим 
паче в поліпшенні суспільних відносин та підвищенні 
благополуччя народу. На жаль, людство до сих пір не 
може вийти з полону світоглядної облуди, яка у вигляді 
сцієнтизму як сліпої віри в науку й науково-технічний 
прогрес сформувалась і міцно закріпилася спочатку в 
теоретичній, а потім і в суспільній свідомості протягом 
ХVІ – ХІХ століть.

Якби гармонізація та оптимізація суспільних 
відносин залежала від суми та якості знань, які невпин-
но і з прискоренням продукує людство, воно б мало вже 
давно здолати ті суспільні негаразди, кількість і масшта-
би яких чомусь не зменшуються, а весь час зростають. 
Незважаючи на цю очевидність, ілюзія завдяки знанням 
перманентно культивується і підживлюється перспек-
тивами розвитку науки й тими обріями, які вона весь 
час відкриває в пізнанні незвіданого. На зорі науково-
технічного прогресу ці сподівання пов’язувалися з па-
ровою машиною й залізницею, потім – з електрикою 
та авіацією, пізніше – з атомною енергетикою, хімією 
та кібернетикою. Нині сучасна цивілізація переживає 
бум інформатизації та біотехнологій. Завтрашній день 
пов’язаний з очікуванням манни небесної, яку мають 
принести нано-, піко-, фемтотехнології та одним по-
рухом розв’язати всі проблеми, від яких потерпає су-
часне людство. А суспільні реалії нашого життя демон-
струють інші тенденції, які вражають своєю жорстокою 
парадоксальністю. Виявляється, що сучасні знання 
несуть благо не всім, а лише тим, хто має можливість 
поставити їх собі на службу. Ті ж знання, які б мали 
принести благо й іншим, тобто широкому загалу гро-
мадян, які ототожнюються з народом, залишаються не-
затребуваними суб’єктами, що реально впливають на 
об’єктивацію соціального буття, оскільки це їм персо-
нально невигідно.

Висновки. Таким чином, актуалізація проблеми 
компетентності з позицій її вимірності окреслює загаль-
ний соціальний контекст у просторі й часі, з огляду на 
який мають визначатись підходи в дослідженнях і шля-
хи в розв’язанні проблеми формування індивідуальної 
компетентності студентів і випускників вищої школи, 
яка функціонує в умовах ноосфери та глобалізації 
земної цивілізації. 

Здійснені в публікації критичний аналіз та 
аргументація підтверджують і не залишають вагомих 
сумнівів щодо залежності вищої школи як соціального 
інституту від суспільного та загальноцивілізаційного 
контекстів. Визначально вища школа залежить від 
затребуваності цінностей, які сповідуються в цих контек-
стах, і запиту на реальну компетентність в конкретних 
сферах діяльності. Чим більші там у людському вимірі 
вимоги до цінностей і реальної компетентності, тим 
легше вищій школі виконувати свою суспільну місію. 
Таке зближення належного й дійсного спостерігається 
в суспільствах зі сталими демократіями й правовими 
державами. 

І навпаки, коли соціальні системи, де працевлашто-
вуються випускники вищої школи, просякнуті цинізмом, 
нехтується мораль, а на професійну компетентність не 
звертають особливої уваги, вища школа потрапляє 
в скрутне становище, з якого її може вивести лише 
поліпшення суспільного контексту в зазначеному сенсі. 

Із позицій належного й критичного аналізу 
дійсного маємо визнати, що вітчизняна вища шко-
ла перебуває саме в такому скрутному становищі, 
оскільки є очевидною катастрофічна розбіжність між 
тим, що проповідується педагогікою вищої школи, і 
тим, що сповідується в суспільстві. Зарадити тако-
му суспільному лихові педагогічними методами й 
технологіями неможливо. Історичний досвід показує, 
що інструментальними способами не вдається сфор-
мувати особистість з якимись наперед заданими па-
раметрами. Комуністична ідеологія, яка, до того ж, 
спиралась на потужну державну машину, потерпіла 
фіаско в своїх інструментальних способах форму-
вання особистості комуністичного типу. А гуманітарні 
науки радянської доби через нехтування ними істини 
як універсальної цінності та свою спекулятивність у 
поданні бажаного для влади за ефемерне дійсне, 
що кожного разу при наближенні до нього на шля-
ху комуністичного будівництва зникало, мов міраж у 
пустелі, не сформували належного теоретичного рівня 
як індивідуальної, так і суспільної свідомості, яка була б 
здатною критично аналізувати дійсність та своєчасно й 
адекватно впливати на її позитивні (у людському вимірі) 
зміни. Нині церкви демонструють неспроможність 
за допомогою одних лише проповідей поліпшити 
моральність у деморалізованому цинізмом суспільстві. 
Як бачимо, кількість церков і церковних служителів 
різних конфесій щороку в Україні збільшується, а 
рівень суспільної моралі з кожним роком знижується. 

Усе це свідчить, що мораль неможливо відділити 
від повсякденного суспільного життя в якусь окре-
му субстанцію й потім, як еліксир, роздавати кому 
краплями, а комусь ложками для поліпшення його 
морального стану. Суспільна мораль живе в совісті 
кожного, хто приналежний до цього суспільства й кон-
кретного соціального середовища, яке знаходиться 
в суспільному контексті. Коли суспільство перестає 
жити за нормами моралі, совість стає незатребува-
ною. Совість як внутрішній регулятор людини можна 
порівняти з гальмами, які стримують її від аморальних 
вчинків і поведінки.  Людина в суспільстві без совісті 
може поставати значно страшнішим явищем, аніж 
автомобіль на дорозі, у якого відмовили гальма.

Свого часу німецький соціолог Макс Вебер зазна-
чав, що бути моральним в умовах ринкової економіки 
вигідно. Це за умов здорової в людському вимірі 
цивілізованої конкуренції. Оскільки сучасна українська 
соціальна дійсність демонструє зовсім протилежні 
тенденції, це є свідченням відсутності в Україні ринкової 
економіки. А те, що за неї видається, є монополізованим 
диким капіталізмом олігархічного штибу, який узурпу-
вав політичну й економічну сферу України й тим самим 
заблокував на її теренах розвиток здорового конку-
рентного середовища, яке б затребувало в суспільних 
відносинах мораль і пробуджувало та розвивало 
совість у душах її громадян. Тому магістральний шлях 
розв’язання проблеми компетентності в усіх її вимірах 
пролягає через системне оздоровлення суспільства, 
яке потрібно розпочинати з демонополізації його 
політичної та економічної сфер.
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Рябченко В. И.
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ С ПОЗИЦИИ ЕЕ ИЗМЕРИМОСТИ

В публикации актуализированао  проблему компетентности во временно-пространственных измерениях, в ее 
контексте должна рассматриваться и решаться проблема индивидуальной компетентности. Сформулирован концепт 
коллективной компетентности и предложены оценочные измерения этой компетентности. Определены аспекты об-
щественного и общего цивилизационного контекстов, требующие системного освещения в научных исследованиях 
как решающие факторы влияния на формирование мировоззренческой компетентности и спрос на реальную компе-
тентность.

Ключевые слова: индивидуальная компетентность, коллективная  компетентность, реальная и номинальная ком-
петентность, измерения компетентности, спрос на компетентность

Ryabchenko Volodymyr
ACTUALIZATION OF ISSUE OF COMPETENCE FROM THE POSITION OF ITS DIMENSIONS 

The problem of competence in the time-spaced dimensions, in a context of which the problem of individual competence must 
be considered and solved is actualized in this article. The concept of collective competence is formulated and the evaluative 
measures of competence are proposed. The aspects of public and general civilizational contexts are defined.  They require a 
systematic coverage in the research as crucial facts of influence on forming an ideological competence and demand for a real 
competence.

Keyword : individual competence , collective competence, real and nominal competences, dimensions of competence, the 
demand for competence.
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Постановка проблеми та її актуальність. Чи за-
лежить якість освіти від її концепції, тобто засадничих 
ідей і стратегій в інституалізації освітнього простору, та 
підходів, які спрямовують вищу школу в задане русло 
через програми освітньої політики, плани розвитку 
академічної освіти і науки, інформаційно-комунікативну 
систему тощо. Вважаємо, що так. Основні проце-
си, що відбуваються в системі вищої освіти України 
в останній період, підпорядковані ідеям Болонської 
конвенції (1999 р.). Серед таких, зокрема, приведення 
вітчизняних освітніх стандартів до європейських [11]. 
Одразу зауважимо, є такі вимоги, що сприятимуть 
удосконаленню системи освіти, утім деякі засадничі 
принципи викликають полеміку в академічних і науко-
вих колах.

Розроблення державних стандартів для вищої шко-
ли, четвертого за ліком, а отже IV  покоління, у контексті 
Болонського руху спирається на компетентнісну па-
радигму, водночас положення Закону України «Про 
вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти, 
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 р., Закону України «Про освіту» про-
голошують рух освіти відповідно до гуманістичної 
парадигми. Отже, вітчизняні традиції освітніх прак-
тик та стандартизація, уніфікація в освіті мають 
переорієнтовуватися одночасно на два різні вектори. 
Стосовно, наприклад, вищої економічної освіти – 
маємо діючу з 2004 р. Концепцію розвитку економічної 
освіти в Україні [7], згідно з чим в її системі також за-
декларовано забезпечення розбудови гуманістичних 
засад у вищій школі.

Актуальність означеної тематики обумовлена і тим, 
що освітяни-практики та вчені довготривалий період 
залучені в обговорення і розв’язання проблем вищої 
освіти (обговорення активне, розв’язання поволі).

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Кожну з освітніх парадигм розглянуто науковою 
спільнотою в тисячах публікацій, утім коротко зупини-
мося на їх витоках і змісті.

Гуманістична парадигма освіти передбачає ство-
рення такої системи координат, де стверджується в 
суспільстві ставлення до людини як до головного фе-
номена культури. Відповідно до феноменологічного 
(особистісного) підходу культура перетворюється в 
життя в конкретному типі особистості, оволодіння 
надбанням культури відбувається з урахуванням 
властивостей та особливостей сприйняття світу 
цією особистістю. І за такої освітньої практики, яка 
зорієнтована на людину, у середовищі суб’єкт-
суб’єктних взаємовідносин відбувається як станов-
лення й розвиток особистості впродовж її активної 
життєдіяльності, так і розвиток суспільства.

Однією з перших освітніх концепцій є давньо-
грецька «Paideia», що підносила загальне виховання 
людини з гармонією тілесного розвитку та духовної 
сутності особистості, ставила місією виховного про-
цесу розуміння сенсу людського буття. Гуманістичні 
ідеї набули значного поширення в епоху Відродження 
завдяки філософам-гуманістам Е. Роттердамському, 
М. Монтеню та ін. Філософія гуманізму спирається 
на теорії про єдність природи, людини і суспільства. 
Гуманістичну школу на принципах діалогу заснував Со-
крат, її прибічники – Г. Гегель та І. Кант, а характерний 
приклад розвитку – система виховання Ж.-Ж. Руссо.

Проблеми гуманізації освіти розглядають у таких 
науках, як філософія, психологія, педагогіка та в інших 
дотичних галузях. Гуманістична парадигма сучасної 
освіти знаходить практичну реалізацію у втіленні її цілей 
і завдань на антропологічних засадах. Ідеї антропоцен-
тризму у складі філософсько-освітнього знання висува-
ли М. Бубер, Д. Віко, Х. Вольф, А. Гелен, Й. Песталоцці, 
Г. Плесснер, М. Шелер; розвивали С. Гессен, 
В. Зеньківський, Л. Толстой тощо. Дослідниками течії 
антропології як гуманістичної психології є Ш. Бюлер, 
К. Гольдштейн, К. Горні, А. Маслоу, Р. Мей, Г. Олпорт, 
К. Роджерс, В. Франкл, Е. Фромм та ін. Варто згада-
ти також і внесок М. Бердяєва, В. Вернадського в 
гуманізацію освіти суспільства.

Компетентнісна парадигма освіти ґрунтується 
на діяльнісному підході до культури,  що визначає 
за примат діяльність людини (людей) зі створення 
матеріальних і духовних цінностей. Відповідно до таких 
ідей постають раціоналістичні пріоритети у створенні 
суспільного надбання або індивідуальних здобутків 
кожної активної особистості. Освіта на цій основі є 
діяльнісною, вища освіта – із центром уваги на спо-
собах дії, процедурах здійснення актів, наближених 
до реальності практиках – через освітній потенціал 
молоді забезпечувала б поступальний (еволюційний) 
розвиток країни.

Раціоналістичний підхід до освіти має витоки в 
теоріях прагматизму і неопрагматизму, стрижнем 
в яких є «досвід» і «справа». Наукова спадщина 
Дж. Дьюї, його принцип «навчання через дії», систе-
ма проблемного навчання спонукають організовувати 
осягнення нових знань і набуття практичного досвіду 
через пошук теоретичних знань. Освітні програми та 
осягнення дійсності в таких умовах здійснюються че-
рез актуалізацію набуття індивідуального життєвого 
досвіду кожним, хто прагне вчитися. Прихильники 
неопрагматичної теорії Е. Келлі, А. Комбс, А. Мас-
лоу, К. Роджерс убачають зміст освіти і вихован-
ня у суб’єктній спрямованості та самоствердженні 
особистості, в соціалізації, у «самовиявленні» засо-

У просторі вітчизняної вищої освіти не повною мірою відбувається впровадження засад компетентнісної освітньої 
парадигми. Разом з тим залишається актуальним і розгортання в освіті гуманістичної парадигми. Оскільки в науковій 
літературі широко не висвітлюється конвергенція цих двох освітніх парадигм, авторкою здійснена спроба розкрити ре-
зультати здобутків вищої освіти (на суб’єктному рівні) у двовекторному просторі освітніх парадигм. На прикладі вищої 
економічної освіти аргументована фундаментальність освітнього знання та праксеологічність спеціального знання, 
які здобуваються майбутніми фахівцями економічного профілю. Розв’язання проблеми «широкості» і «звуженості» 
професійно-економічної освіти у вищій школі стає можливим з використанням соціальних стратегій. Поєднання базо-
вих і адаптивних підходів доцільно закласти в основу побудови змісту вищої економічної освіти, а отже – у стандарти 
освіти нового типу.

Ключові слова: гуманістична парадигма освіти, компетентнісна освіта, фундаментальна і практико орієнтована 
вища освіта, базова та адаптивна соціальні стратегії, зміст вищої освіти, державні стандарти, вища економічна освіта.
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бами освіти природних здібностей і нахилів людини, 
у цінності знання, здобутого нею в процесі власної 
діяльності тощо.

Актуальність компетентнісного підходу для 
сучасної школи вималювалася наприкінці ХХ ст., коли 
міжнародне співтовариство (1991) спонукало ООН з 
питань освіти, науки і культури як лабораторію ідей і 
засновника стандартів до розробки концепції освіти 
у ХХІ ст., та після доповіді (1996 р.) Міжнародної 
комісії ЮНЕСКО з освіти «Навчання: прихований 
скарб». Розбудову освітнього простору на засадах 
компетенцій обґрунтовано в численних працях, зокре-
ма А. Андреєва, В. Байденка, І. Зимньої, Г. Селевка, 
Дж. Равена, Р. Уайта, А. Хуторського та багатьох інших.

Мета статті. Існує думка, що гуманістична та 
діяльнісна парадигми не можуть поєднуватися в 
освітній практиці, адже перша спрямована на широке 
осягнення картини світу – цілісної, передусім світу куль-
тури, світу людини, а друга – на вузькопрофільну освіту, 
що необхідна першочергово для здобуття фаху. І все ж 
поставимо проблему, чи можна їх поєднати? І розгля-
немо таку можливість на прикладі вищої економічної 
освіти. Крім того, поставимо за мету висвітлити опорні 
параметри, що можуть бути використані у побудові 
IV покоління її стандартів. І зауважимо, що матеріали 
цієї статті не зводимо до пояснення суті різного роду 
компетенцій.

Виклад основного матеріалу. Зміст освітньої 
практики, що має компетентнісну основу, повністю 
відповідає гуманістичній парадигмі навчання людини, 
людей. Для широкої громадськості розкриття змісту 
гуманістичних цінностей в освітньому просторі ХХІ ст. 
концентровано склалося в тезах доповіді Міжнародної 
комісії ЮНЕСКО з освіти «Навчання: прихований 
скарб» [14]. Йдеться, найперше, про навчання людини 
протягом усього її життя, що відбувається через непе-
рервний процес здобування наукового й практичного 
знання, набуття соціального досвіду, поновлення акту-
альних знань на кожному етапі професійної діяльності, 
перекваліфікацію за необхідності тощо.

Розглянемо проблему, винесену в заголовок статті, 
на прикладі вищої економічної освіти. Економічна освіта 
є одним з напрямів професійної освіти, що передбачає 
осягнення студентством знань і набуття необхідних 
спеціальних умінь у конкретній галузі трудової 
діяльності. Суспільна та особистісна значущість вищої 
економічної освіти є безсумнівною і над усе – на тлі 
суспільних перетворень. Вища економічна освіта в цій 
статті розглядається як процес руху суб’єктів навчання 
в їх взаємодії від освітніх цілей до отримання резуль-
тату освіти і змісту діяльності майбутніми фахівцями 
економічного профілю, до іманентного відчуття 
своєї спорідненої діяльності («сродної», за Сковоро-
дою), до набуття цінності духовної та високоосвіченої 
особистості [13, с. 188].

Дослідження поля вищої економічної освіти дово-
дять, що в її сьогочасній системі в нашій країні мають 
місце декілька суперечностей [13, с. 37, 177]:

● між вузькоспеціалізованим змістом профе-
сійних знань і світоглядно широкою економічною 
освітою з необхідністю синтезування, комплексного за-
стосування знань у практичній діяльності;

● між індивідуальним характером осягнення 
знання (вміння) і його державного контролю (атестації) 
у вищій школі та переважно колективним характером 
професійної діяльності в майбутньому;

● між устремлінням до інтеграції наукового 
знання економічних явищ і процесів та ізольовано-
предметною орієнтованістю їх вивчення в системі на-
вчальних дисциплін;

● між гуманістичною спрямованістю стратегії 
розвитку людини – людей – людства та ієрархічною 
заорганізованістю масової вищої економічної освіти;

● стосовно суспільної потреби у перекваліфікації 
кадрів і низької її організації;

● відносно всезагальної культури і водночас 
індивідуальної перцепції людини як носія культури.

Як наслідок, якість вищої економічної освіти 
потерпає щонайбільше від розриву з економічною 
практикою через брак практичних навичок, фахового 
досвіду студентів [13, с. 136].

Ймовірно, різновекторні за спрямуванням 
суспільні проблеми складно подолати в межах 
єдиного освітнього підходу, тому найперше у кризові 
періоди варто використовувати універсальні, науково 
обґрунтовані методи, які першочергово засновані на 
засадах системності та комплексності. Зазначені й інші 
суперечності у просторі вищої освіти, на наш погляд, 
може розв’язати філософія освіти.

І вектор розвитку вищої економічної освіти — як 
гуманістичної.

Для вищої економічної освіти як частини освітнього 
простору України надзвичайно актуальними є сучасні 
завдання щодо її гуманізації, і мотиви для цього 
є і на поверхні, і в глибині соціально-економічних 
процесів. Вища освіта як один з найважливіших 
соціальних інститутів за своїм призначенням могла б 
стати епіцентром у ствердженні гуманістичного руху 
та проникненні його у всі суспільні відносини, адже 
провідниками принципу гуманізму освіти є освітяни, 
викладачі, через гуманістичну функцію вищої освіти 
здійснювалася б гуманізація всього суспільного жит-
тя, культивувалася б культура співіснування різних за 
інтересами людей, дотримання прав людини, почуття 
поваги тощо.

Гуманізація є і залишається одним з найважливіших 
орієнтирів, що ставлять процеси соціального розвит-
ку вище над індивідуально-обмеженим поглядом на 
поступ українського суспільства. Гуманізація вищої 
економічної освіти – полівимірне явище, охоплює 
множину елементів і чинників впливу: зміст освіти, 
аксіологічну основу, способи досягнення результатів 
освіти, міру її доступності, безперешкодний графік 
організації навчання тощо. Розгортання освіти через 
філософію гуманізму передбачає створення сприятли-
вого навчального середовища – такого середовища, 
яке забезпечить:

● гармонійний розвиток особистості в її фізичних, 
духовних та інтелектуальних глибинах; 

● самовизначення молодої людини в її творчому 
піднесенні; 

● формування в студентства гуманістичних уяв-
лень про людину і суспільство;

● організацію високоморальної та добросердної 
взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Услід можна апелювати тим, що освіта вже за своїм 
призначенням є гуманістичною, виховуючи людину, 
особистість. Проте, якщо вища освіта в своїх завдан-
нях зорієнтована на потреби суспільства, а саме, тільки 
на державні цілі, виховує людей, які не ставлять перед 
собою високодуховних завдань або не мають засобів 
у досягненні власних мрій, бажань, тобто обмежені в 
реалізації своїх намірів, ця ситуація не є гуманістичним 
проявом суспільних відносин. І якщо б освіта забезпе-
чувала розвиток тільки індивідуальності, особистих ба-
жань людини, яка не спрямовує свої вміння та розумові 
здібності на суспільно-корисні справи, зрозуміло, що 
таке ставлення людини не сприятиме суспільному 
розвитку. Обидві крайності є прикладом негуманно-
го ставлення суспільства до людини, яка навчається і 
прагне бути корисною соціуму: 

● перша – особистість обмежена в забезпеченні 
індивідуальних цінностей, адже переважають суспільні 
інтереси і забирають весь час, щоб догодити сановни-
кам на користь державних чи корпоративних завдань; 

● у другій – людина абсолютизує свої власні 
інтереси та нехтує суспільно необхідними завданнями, 
применшує суспільні цінності й середовище свого май-
бутнього. 

Це обумовлює актуалізацію в освітньому просторі 
та наповнення його новим змістом «гуманізму», 
що враховує риси «чутливості» сьогочасного світу 
й індивідуального буття. Роль освіти в сучасному 
суспільстві стає вирішальною, адже виховання молодої 
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ливість економічної системи, відповідність запитам 
суб’єктів господарювання та майбутньому розвитку 
суспільства потребує мобільної динаміки фахівця на 
ринку праці, його адаптованості до професійно-галузе-
вого середовища, готовності до професійної переорієн-
тації на вимогу часу. Потрібні для такої роботи якості 
фахівця здобуваються у напрацюваннях практичного 
досвіду.

На Всесвітній конференції ЮНЕСКО з проблем ви-
щої освіти «Нова динаміка вищої освіти і науки для со-
ціальної зміни і розвитку» (2009) було звернено увагу 
на соціальну відповідальність вищої школи [6], а для 
цього варто принаймні забезпечити якісну підготовку 
фахівців. Досягнути якісної вищої економічної освіти в 
Україні – означає щонайменше нейтралізувати невід-
повідність у теоретичному і практичному навчанні май-
бутніх фахівців економічного профілю.

Подолання розриву теоретичної та практичної 
складових вищої економічної освіти стане можливим, 
упевнені, з дієвістю системи компетентнісної освіти. 
Орієнтація освіти на досягнення результату дозволяє 
вважати таку концепцію результатною. Проте компе-
тентність сама по собі не виникає, хоча «когнітивною 
основою» компетенцій, беззаперечно, є знання або для 
фаху – і наукові знання [1, с. 20, 22].

Розглянемо один з вагомих складників компетент-
ності – набуття практичного досвіду (професійного, со-
ціального тощо). Становлення фахівця та його профе-
сійний розвиток під час навчання у вищому навчаль-
ному закладі відбувається у щоденному виконанні 
практичних завдань. Практична компонента вищої 
економічної освіти складається з декількох навчальних 
складників: різних видів практики, практичних занять, 
індивідуальних навчально-дослідницьких завдань. Цей 
перелік указує на те, що практична частина є однією 
з найважливіших форм навчального процесу у ви-
щій школі та першорядною у здобуванні професійних 
навичок.

Довідка: У документах Міністерства освіти і науки 
України, наприклад, у Положенні про проведення прак-
тики студентів вищих навчальних закладів України, за-
твердженому наказом Міносвіти України від 08.04.1993 
№ 93, в изначено: «Метою практики є оволодіння сту-
дентами сучасними методами, формами організації та 
знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, фор-
мування у них, на базі одержаних у вищому навчально-
му закладі знань, професійних умінь і навичок для при-
йняття самостійних рішень під час конкретної роботи в 
реальних ринкових і виробничих умовах, виховання по-
треби систематично поновлювати свої знання та твор-
чо їх застосовувати в практичній діяльності» (п. 1.1) та 
«Практика студентів передбачає безперервність та по-
слідовність її проведення при одержанні потрібного до-
статнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до 
різних освітніх та кваліфікаційних рівнів…»  (п. 1.2.) [10].

У навчальних планах економічних спеціальностей 
передбачено проведення навчальної, технологічної 
(виробничої), економічної, переддипломної (у випадку 
запланованого виконання випускної роботи), педаго-
гічної і науково-дослідної (обидві в циклі магістерської 
підготовки) практик. Проте варто зазначити, що така 
форма навчання, як практики, протягом довготривало-
го періоду здебільше набула сутності проформи, про-
фанації вагомої частини навчального плану, адже вищі 
навчальні заклади не забезпечують її належним чином. 
Про ефективність набуття практичного досвіду під час 
здобування вищої економічної освіти, точніше про його 
відсутність, свідчать дані опитування (2010) студентів 
економічного профілю навчання у п’яти кращих ВНЗ 
України [13, с. 103 – 137].

Відмінність теоретичного знання і практичного 
вміння влучно описана вченими так: «У книгах можна 
прочитати багато чого, але з них не можна отримати 
вміння читати. Інфосередовище може зберегти багато 
знань, але не може зберегти в собі вміння користува-
тися ними» [2, с. 9]. Саме тому в навчальному процесі 
вищої школи важливим є набуття студентами сталих 

особистості продукує зміни світогляду людини і виник-
нення нових відносин між людиною та світом.

Щоб спонукати особистість до розвитку, у процесі 
отримання освіти створюються відповідні для цього 
умови. А це означає – розвивати соціальне середови-
ще – наукове, педагогічне, навчальне; вдосконалювати 
виробниче середовище – там, де молодий фахівець 
буде втілювати набуті у вищій економічній освіті знан-
ня і досвід; поглиблювати культурне середовище – 
«сіяти» гуманізм та протистояти нищівному занепаду 
моральності.

Розглядаючи палітру питання гуманізації 
економічної освіти, приходимо до сократівського 
принципу та до вислову давньогрецького філософа 
Протагора: «Людина є мірою всіх речей», що 
якнайточніше пояснює глибини соціально-економічних 
відносин. Складні кризові процеси, що притаманні 
нашому суспільству, породжені не в останню чергу 
деформаціями соціально-економічних відносин у країні 
та світі, знищенням ціннісного базису, руйнуванням 
правової системи, що обумовлює діяльність суб’єктів 
господарювання і фінансових організацій, перетво-
реними економічними формами, розшаруванням 
населення, непослідовністю та непередбачуваністю 
державної економічної політики і складаються в систем-
ну кризу та, передусім, кризу моралі. Позитивним для 
розвитку України було б таке, щоб поточні роки стали 
поворотними – точкою відліку у відновленні в суспільній 
свідомості гуманістичних цінностей, взаємопроникненні 
соціальних стратегій та економічної діяльності на різних 
рівнях. Такі підходи закладали б основу для навчання 
і розвитку студентства в гармонізованих параметрах, 
сприяли б формуванню трудового потенціалу в Україні, 
що розкривався б на благо не малої частки населення, 
а всієї спільноти. Для цього потрібно розуміти природу 
людини, природу функціонування економічної систе-
ми, принципи навчально-виховного процесу у вищій 
економічній освіті та те, що є тягарем минулої спадщи-
ни в економіці нашої країни.

Ускладнює процес освіти, зокрема економічної, й 
те, що знання, які отримують наразі студенти, будуть 
використані в перспективі. І це треба враховувати в 
навчанні сьогодні, але з поглядом у майбутнє. Акту-
альним і доцільним буде застосування такої освітньої 
концепції, що відповідатиме і сучасним викликам, 
і перспективним тенденціям розвитку суспільства. 
Вища економічна освіта ідеально мала б скластися як 
освіта на випередження над економічною практикою 
(а не так, щоб наздоганяти процеси, які відбуваються 
в суспільному розвитку) або хоча б для відповідності 
постійно рухливому поступу чи заново сформованим 
соціально-економічним тенденціям розвивалася в од-
ному часовому, технологічному, соціальному темпі. 
Тривалий час вузькоспеціалізований підхід до системи 
освіти, її побудова на технократичних засадах виправ-
довувала суспільні запити. Проте мультипарадигмаль-
ному світові, зі швидкою динамікою змін, імовірно, буде 
відповідати така освітня організація, що змогла б адек-
ватно й оперативно реагувати на істотні переміни, пере-
лаштовуватися на нові завдання освіти і критерії набут-
тя учнями (студентами) навчального та професійного 
досвіду, забезпечувати в навчанні у вищій школі 
гармонійний розвиток особистості й належну фахову 
підготовку. І бажано, щоб вища освіта своїм призначен-
ням бути стрижнем і провідником гуманізму запобігала 
соціальним розривам та закладала передумови до не-
перервного стійкого розвитку суспільства.

ІІ вектор розвитку вищої економічної освіти — як 
компетентнісної.

Відкритість економічних систем, прискорена рух-
ливість економічних процесів, мінливість соціально-
економічних відносин, складність техніко-економічних 
параметрів систем, невизначеність економічних явищ 
тощо – все це характеристики сучасної економіки, 
які накладаються на професійну діяльність майбутніх 
фахівців економічних спеціальностей і з плином часу 
ускладнюють здійснення повсякденної практики. Рух-
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(рис. 1) сформуємо у дві групи за суб’єктно-об’єктною 
спрямованістю: фундаментальне наукове знання і 
спеціальне професійне знання. Результати вищої 
освіти відображені у 4 полях: «потенціал», «світогляд», 
«досвід», «культура». Поле «творчість» символізує тло 
навчального процесу у ВНЗ. Вектори на схемі (гори-
зонталь і вертикаль) показують відлік часу, динаміку 
розвитку особистості, професійне і наукове зростання 
людини від статусу абітурієнт до статусу фахівець.

Поле «світогляд». У дискусії, яку проводять у 
вітчизняному освітньому просторі стосовно того, що 
важливіше – прикладні чи фундаментальні знання [2; 
4; 8 – 9], не відчувається консолідованої наукової дум-
ки, однозначного пріоритету. Відомо, що останнім ча-
сом у державних стандартах освіти відбулися поспішні 
зміни і зменшено частку фундаментальних знань у 
вищій освіті. Для вищої економічної освіти надзви-
чайно важливою є фундаментальна частина науко-
вих знань, адже формування світогляду молодої лю-
дини залежатиме від осягнення гуманітарних наук, 
що сприяє універсальному і системному погляду на 
дійсність. До того ж, фундаментальність вищої освіти 
забезпечується як освітньою, так і науковою складо-
вою, що в комплексі виконує одне із завдань вищої 
школи з вироблення навичок самостійного опанову-
вання нових професійних завдань упродовж усього 
життя людини. Високопрофесійним стає фахівець, 
який має широкий світогляд, володіє багатоаспектним 
знанням і здатен їх використовувати, та, зростаючи як 
людина, збагачувати довколишній світ. Суспільна роль 
економічної сфери потребує від фахівців економічного 
профілю такого світогляду та відповідальності, що в 
їхній професійній діяльності буде потенційним коло-
воротом у забезпеченні збалансованого розвитку 
країни (її територій) в умовах збереження суспільного 
надбання та його примноження для спадку майбутнім 
поколінням.

Зазначимо, що вимогами Болонської конвенції 
не є зменшення уваги до фундаментальних наук і 
беззастережно-суцільне переведення всіх критеріїв 
освіти до компетентнісних оцінок, безпідставне та 
безоглядне нагромадження навчального процесу під 
покривом кредитно-модульної системи організації на-
вчання (КМСОН). В основу ідей європейської освіти [5] 
і положень Болонської декларації покладено цінності 
гуманізму по відношенню, передовсім, до людини, яка 
прагне навчатися, бути затребуваною суспільством 
протягом її активного життя і працездатних можливо-
стей, а отже, бути гнучкою і мобільною в професійній 
діяльності.

Основою фундаментальної освіти є гуманітарні 
та економічні науки, які можна освоїти, розгортаю-
чи «базову соціальну стратегію» [1, с. 24], відповідно 
до чого скеровують активність суб’єкта навчання на 
різнобічне осягнення світу. Примітною ознакою такої 
локомотивної стратегії є пізнавальна спрямованість 
людини на категорію «МИ», себто спільноту, колектив-
ний суб’єкт, суспільство.

Поле «досвід». Прикладні знання як вузьке місце 
в сучасній економічній освіті України значно занижу-
ють освітній результат конкретного випускника ВНЗ. 
Складні економічні явища і процеси не можна пізнавати 
примітивним способом, наприклад, заучуванням виз-
начень, понять, принципів, номенклатури категорій, 
«нафаршировуванням сумою фактів» (В. Босенко) 
або переказуванням чужих текстів, їх можна осягнути 
тільки через вдумливі способи розмірковування, по-
шуки суперечностей, що ведуть до альтернативних 
шляхів розв’язання наявних або поставлених у навчанні 
проблем.

В опановуванні студентами професійного вміння 
застосовувати знаннєвий ресурс у реальних умо-
вах господарювання та розвитку творчості в ме-
жах профільних дисциплін і вузькоспеціалізованих 
курсів варто застосовувати «адаптивну соціальну 
стратегію» – систему «пристосування» [1, с. 24], що 
має індивідуальну спрямованість навчання, орієнтацію 

фахових навичок, що досягається щоденною працею, 
виконанням практичних завдань – таких, що наближе-
ні до реальності. На відміну від процесу опановування 
теоретичними знаннями набуття студентами практич-
ної компоненти повною мірою залежить від організації 
навчання у навчальному закладі, де визначають і вті-
люють «вимоги до змісту процесу навчання – складу 
проблем і завдань організації, їхнього праксеологічного 
наповнення, забезпечення синергетичними ефекта-
ми» [9, с. 77]. А це означає, що у практичній компонен-
ті основою є активні дії людини, які можуть виявитися 
тільки за певних, створених для творчої роботи умов, 
для виконання суспільних зобов’язань і вимог до фаху. 
Варто також урахувати, що подвійна зв’язка теоретич-
ної та практичної компоненти забезпечила б цінність 
вищої економічної освіти та її повноту як професійно 
спрямованої.

Розуміння «життя-в-діяльності» може нада-
ти праксеологія, що є загальною теорією людської 
діяльності, продуктивної діяльності у кількісному та 
якісному вимірах і своєрідною «граматикою дії». В ос-
новну ідею праксеології покладено «вимогу органічного 
поєднання теоретичного руху думки і практичної дії», 
«обумовлених системами аналітичного та синтетичного 
характеру, формальною та діалектичною логікою» [11, 
с. 11] побудови економічних явищ і процесів та, зага-
лом, суспільного життя. І саме тут [11, с. 20] поставле-
но проблемне питання, що будь-яка праця має бути 
оціненою за критерієм результативності, інакше кому 
ж потрібна робота, яка не дає результатів, на які були 
очікування? І коли людина не обмежена ситуацією, тоді 
реалізація практичних намірів буде повністю залежати 
від її особистісного потенціалу. Вважаємо доцільним 
і можливим виробити подібні критерії та закласти 
праксеологічні принципи у життя засобами освіти.

Уже вище було зазначено про те, що філософія 
обґрунтовує компетентнісну освіту в полі раціональності. 
У такому разі маємо раціональність соціального спря-
мування. А компетентнісний підхід, за А.  Андреєвим, 
уже є проекцією соціальної стратегії на сферу освіти  
[1, с. 23].

Двовекторність у розвитку вищої економічної освіти
Як було вже зазначено, орієнтири у вищій школі 

на гуманістичний розвиток людини та компетентнісну 
підготовку фахівців, на нашу думку, не є полярними. 
А для сьогодення і стійкого майбутнього розвитку 
суспільства актуальним є поєднання в навчально-ви-
ховному процесі таких освітніх підходів. Для досягнення 
результату освіти у ХХІ ст., вважаємо,є  актуальними 
зміни в побудові її змісту, що впливає на створення 
стандартів освіти нового типу.

Проілюструємо двовекторність, наприклад, вищої 
економічної освіти за допомогою матричного мето-
ду, хоча варто зазначити, що його зміст не залежить 
від профілю навчання студентів. Параметри моделі 

Рис. 1.  Матриця результатів вищої освіти
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відшукувати можливості інтегрування різновекторних 
освітніх площин – «широкості» та разом і «вузькості» 
професійно-економічної освіти. Висвітлений підхід на 
основі матричного методу дозволить інтегрувати си-
стему навчання студентів економічних спеціальностей 
на кожному освітньому рівні та циклах.

У першому припущенні такий модус навчання 
ґрунтується на базових стратегіях у вивченні фунда-
ментальних наук переважно на перших курсах навчан-
ня студентів, натомість тенденція поширеного застосу-
вання адаптивних стратегій є зворотною – здебільшого 
у вивченні спеціальних дисциплін на старших курсах 
вищої школи. На перший погляд, така характери-
стика повністю відбиває існуючу систему навчання у 
вищій школі. Однак зазначимо, що головна відмінність 
полягає у дієвості, технологічності засобів освіти.

Подібна ідея висвітлена російським філософом А. 
Андрєєвим і названа двухсегментною моделлю освіти. 
Акцент учений робить на тому, що  система вивчен-
ня традиційних для російської освіти фундаменталь-
них дисциплін сполучається з прикладними знаннями 
соціально-технологічної спрямованості, а результати 
освіти мають бути оцінені по-різному [1, с. 26].

Висновки. У підсумку проведеного дослідження 
зазначимо: матеріали статті показують можливості 
конвергенції двох допоки не поєднаних в освітній 
практиці векторів розвитку вищої освіти – 
гуманістичного та компетентнісного. 

Фундаментальна і прикладна (профільна) освіта –
це дві сторони нероздільної підготовки фахівця у 
ВНЗ – пізнання і практика, що створюють цілісний про-
цес осягнення світу.

Фундаментальна підготовка майбутнього фахівця 
для задіяння на ниві сучасних соціоекономічних 
відносин має в основі універсальний, світоглядний, 
системний погляд на дійсність та воднораз сприяє 
гнучкому економічному мисленню, володінню мето-
дологією освоєння нових знань, а отже, покликана 
забезпечити життєдіяльність людини у невідомому 
майбутньому.

Поєднання базових і адаптивних підходів 
(«соціальних стратегій») можна закласти в основу по-
будови змісту вищої економічної освіти.

Опорні параметри матриці результатів вищої освіти 
можуть бути використані в побудові нових стандартів 
(наприклад, вищої економічної освіти).

Разом з тим є перспективи для подальших розвідок, 
оскільки зазначена проблема розглянута під кутом 
суб’єкта навчання у вищій школі, тому варто приділити 
увагу в цьому контексті, зокрема, інституціональному 
чиннику забезпечення якості вищої освіти. 
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навчальної діяльності на суб’єктну категорію «Я». 
Ділова активність, виконання конкретних професійних 
завдань, опрацьовування локальної тактики, вивчен-
ня службових функцій, набуття практичного досвіду в 
координатах обставин «тут» і «тепер» характеризують 
навчальний шлях студента до розвитку компетентного 
і конкурентоспроможного фахівця.

Хоча «адаптивні стратегії» по суті є додатковими, 
їх справедливо підпорядковують базовим соціальним 
стратегіям, адже вони спрямовані на розв'язання ло-
кальних завдань і конкретних ситуацій. Справжня 
цінність такого підходу в пізнанні світу простежується 
через низку внутрішнього перетворення якісних харак-
теристик та стану людини: від «Я можу» (бути здібним) 
через «Я можу в дії» (бути здатним) у дієвий стан «Я 
буду» (бути готовим) за умови «Я хочу» (передумова 
дієвості) як умотивованості до виконання конкретних 
(освітніх чи професійних) завдань.

Поле «культура». Як узагальнений результат набут-
тя людиною освіти визначають категорію «культура». 
Людина «є творцем і носієм культури», а культура – 
це «специфічна форма висловлення творчої відповіді 
особистості на виклик природи, як стиль життя і спосіб 
орієнтації у світі» (Е. Ротхакер). Через економічну, го-
сподарську діяльність людина сприймає світ, а через 
духовне збагачення особистість гармонізує своє влас-
не оточення. Усебічний розвиток, сповідування загаль-
нолюдських цінностей, певний «культурний рубіж», 
увага до моральних імперативів, діяльнісна активність 
майбутнього фахівця економічного профілю – пере-
думови, щоб привнести свою частку в оновлення 
суспільства у напрямі соціально орієнтованої економіки 
та його стійкого розвитку.

Поле  «потенціал». Гуманістична концепція освіти 
та поточні рекомендації щодо розвитку європейської 
освіти [6; 11; 14] декларують аксіологічною основою 
загальні для всіх і кожного умови та взаємовідносини 
в конкретному освітньому середовищі, де забез-
печується розкриття людського потенціалу. 

Мінливість економічних процесів вимагає від 
фахівця постійної готовності до освоєння нових видів 
робіт, суміжних спеціальностей або перекваліфікації, 
тому від прагнення людини до зростання і здатності 
до навчання залежатиме набуття нею конкретних 
якостей. Зрозуміло, що базовий параметр моделі – 
потенціал студента (абітурієнта) у навчанні й розвитку 
трансформується в динаміці навчальної діяльності 
і фахової підготовки до формування певного рівня 
досвіду та світогляду.

Поле «творчість». Одним з найважливіших 
параметрів економічної діяльності є творчість, оскільки 
вона визначає природу професійного вдосконалення 
та культурного піднесення людини. Розвиток твор-
чого потенціалу людини в навчанні стає можливим 
через власну активність, внутрішнє мотивування та 
професійний інтерес, адже особистісний розвиток 
досягається індивідуальною працею. Однак «творчість 
можна формувати лише творчістю» (Б. Новіков), лю-
дина може поставати тільки у творчому середовищі, у 
творчості як «взаємодії, що веде до розвитку» (Я. По-
номарьов). Отож, умовою розвитку творчої особистості 
та інноватора у професійній діяльності є створення 
творчого поля в освітньому просторі й навчально-ви-
ховному процесі.  

У сприянні розвитку здібностей студента в площині 
фаху надважливу роль відіграє особа викладача з 
професіональним умінням створити творче середови-
ще освіти. Абстрактність економічних наук, складних 
за своєю суттю та структурними зв’язками, долається 
через створення навчально-пізнавального середови-
ща, де домінують діалогічний, розвивальний, проек-
тний, ігровий методи організації навчання економічних 
дисциплін, case-study та імітаційно-комп’ютерне моде-
лювання економічних процесів і явищ.

Вітчизняна вища освіта має сталі традиції в 
теоретичній підготовці фахівців, які варто зберігати і 
збагачувати фундаментальною частиною, та крім того, 
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Постановка проблеми та її актуальність. Сучасні 
політичні, соціально-економічні та організаційні зміни, 
які відбуваються як в українському суспільстві, так і в 
світі, ведуть до суттєвих змін у системі вищої освіти. Ди-
намізм суспільних процесів обумовлює нові стратегічні 
напрями перебудови навчальної діяльності студентів у 
вищій школі на шляху до становлення майбутніх фахів-
ців. Так, відповіддю на виклики сьогодення стали нові 
підходи в підготовці фахівців з вищою освітою, зокрема 

компетентнісний підхід, що обумовлює набуття здобу-
вачами вищої освіти певного набору компетентностей. 
Однак наразі в системі вищої освіти склалися певні 
протиріччя, адже, з одного боку, існує необхідність під-
готовки професіоналів європейського зразка в різних 
галузях знань, з іншого боку, державні та галузеві стан-
дарти вищої освіти не відповідають міжнародним доку-
ментам, що регулюють сферу вищої освіти, та дескрип-
торам Національної рамки кваліфікацій, прийнятої 
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Сингаевская А. М.
ДВУХВЕКТОРНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
В образовательном пространстве нашей страны не в полной мере внедрены принципы компетентностной пара-

дигмы. Вместе с тем остается актуальным и развертывание в образовании гуманистической парадигмы. Поскольку в 
научной литературе широко не освещена конвергенция этих двух образовательных парадигм, автором предпринята 
попытка раскрыть результаты достижений высшего образования (на субъектном уровне) в двухвекторном простран-
стве образовательных парадигм. На примере высшего экономического образования аргументирована фундамен-
тальность образовательного знания и праксеологичность специального знания, которые приобретаются будущими 
специалистами экономического профиля. Решение проблемы «обширности» и «узости» профессионально-экономи-
ческого образования в высшей школе становится возможным с использованием социальных стратегий. Сочетание 
базовых и адаптивных подходов целесообразно заложить в основу построения содержания высшего экономического 
образования, а значит – в стандарты образования нового типа.

Ключевые слова: гуманистическая парадигма образования, компетентностное образование, фундаментальное 
и практико-ориентированное высшее образование, базовая и адаптивная социальные стратегии, содержание высше-
го образования, государственные стандарты, высшее экономическое образование.

Syngayivska Alla
DUAL-VECTOR OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE BASED ON HIGHER ECONOMICS EDUCATION

In national higher education the competence-based educational paradigm has not established itself fully. Equally important 
is the implementation of humanistic paradigm in education. As the convergence of the two educational paradigms is not 
sufficiently covered by in the academic discourse, the author attempted to reveal the results of the achievements of higher 
education (subjective level) in the dual-vector space of praxeologic educational paradigms. In the case of higher economic 
education fundamental educational skills and special knowledge that can be achieved by the future professionals in economics 
are reviewed. Solving the problems of the "broad" and "narrowness" of professional economic education in higher education is 
possible with the use of social strategies. The combination of basic and adaptive approaches are to be appropriate to form a 
basis for building the content of higher economic education, and thus – in the standards of new type education.

Keywords: humanistic paradigm of education; competency education; fundamental and practice oriented higher education; 
basic and adaptive social strategies; content of higher education; national standards; higher economic education.

У статті представлено аналіз запровадження компетентнісного підходу в іншомовній підготовці сучасних фахівців 
права в Україні. Здійснено огляд нормативно-правових документів, що регламентують розвиток вищої юридичної 
освіти, та визначено перелік ключових компетентностей, якими має оволодіти сучасний випускник вищої школи в 
галузі права.

Ключові слова: фахівці права, іншомовна підготовка, компетентності, державний та галузевий стандарти, 
освітньо-кваліфікаційний рівень, рівень володіння мовою. 

ІНШОМОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ПРАВА: 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

УДК 378.147:4 НІТЕНКО Ольга Валеріївна,  
 кандидат філологічних наук, доцент,
 завідувач кафедри іноземних мов, 
 Національна академія внутрішніх справ



197

Р
О

З
Д

ІЛ
  
6
. 
  
 К

О
М

П
Е

Т
Е

Н
Т

Н
ІС

Н
И

Й
 П

ІД
Х

ІД
 У

 В
И

Щ
ІЙ

 О
С

В
ІТ

І 

активності фахівця з права, неправову сферу діяльнос-
ті юриста (ділову комунікацію, у тому числі – іноземною 
мовою; тактику дій; конструктивний аналіз і моделю-
вання ситуації; ситуативний підбір норм права тощо). 
Навчальні плани не завжди повинні складатися згідно з 
галузевою диференціацією українського права, мають 
враховувати практичні потреби в підготовці спеціаліс-
тів за конкретними напрямами практичної роботи, що 
ґрунтуються на міжгалузевому правозастосуванні. 

Крім того, навчальний план ВНЗ не повинен бути 
замкнутим і неконвертованим, оскільки це обмежує 
академічну мобільність процедурою складання акаде-
мічної різниці за річними періодами навчання. На прак-
тиці студенти, які переводяться з одного юридичного 
ВНЗ до іншого, змушені складати академічну різницю 
через значну відмінність між навчальними планами 
закладів. 

Потребують коригування вимоги Міністерства осві-
ти і науки України щодо питомої ваги циклу гуманітар-
них і соціально-економічних навчальних дисциплін (іно-
земна мова, історія України, економічна теорія, релігія 
та ін.) порівняно з іншими двома циклами – фундамен-
тальними та професійно орієнтованими дисциплінами 
(теорія держави і права, основні галузі права) і дисци-
плінами за вибором. Часто на різних курсах дублюєть-
ся вивчення одного й того самого матеріалу або викла-
даються дисципліни з відмінними назвами, але ідентич-
ні за змістом (пор.: дисципліна «Кримінальне право» на 
3 курсі і дисципліна «Актуальні питання кримінального 
права» в магістратурі). 

Збільшення частки письмової форми оцінювання 
досягнень здобувачів вищої освіти призводить до змен-
шення часу усного спілкування зі студентами, заважає 
спрямованості практичних занять на розвиток оратор-
ських і дискусійних компетентностей майбутніх юрис-
тів. У результаті значна кількість випускників не набу-
ває на належному рівні таких компетентностей, як: а) 
володіння юридичною робочою технікою; б) вирішення 
окремих юридичних проблем, казусів; в) всебічні пра-
вові знання; г) здатність визначати альтернативні шля-
хи прийняття рішень; д) володіння іноземними мовами, 
е) знання основ мікроекономіки; є) здатність працювати 
в команді та навики керування колективом; ж) володін-
ня технікою аргументації; з) вміння використовувати 
прикладні юридичні комп’ютерні програми.

В Україні існують три освітньо-кваліфікаційні рівні 
фахівців-юристів: (1) молодший спеціаліст, (2) бака-
лавр права, що відповідають першому циклу вищої 
освіти Європейського простору вищої освіти (ЄПВО); 
(3) спеціаліст права та магістр права, що відповідають 
другому циклу. Молодших спеціалістів права готує ши-
роке коло ВНЗ І рівня акредитації (профтехучилища, 
непрофільні інститути). Як правило, по завершенню 
навчання такі фахівці стають технічними виконавцями, 
помічниками юристів. Щодо бакалавра права наразі діє 
визначений у 2004 р. галузевий стандарт. Це освітньо-
кваліфікаційний рівень вищої освіти фахівця, який на 
основі повної загальної середньої освіти здобув погли-
блену загальнокультурну підготовку, фундаментальні 
та професійно орієнтовані уміння і знання в галузі пра-
ва, достатні для виконання завдань та обов’язків, робіт 
певного рівня професійної юридичної діяльності, що 
передбачені для первинних посад у правовій сфері [4].

Бакалаври здатні вирішувати типові професійні за-
вдання, передбачені галуззю права. Підготовкою цих 
фахівців займаються ВНЗ ІІ–ІІІ рівнів акредитації, час 
підготовки не може перевищувати чотирирічний термін. 
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 
забезпечує одночасне здобуття базової вищої освіти за 
напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра на базі 
повної загальної середньої освіти. Зазначена програма 
підготовки бакалавра складається із загальних фун-
даментальних, гуманітарних та соціально-економічних 
дисциплін, спеціальних дисциплін правничого напряму 
підготовки, також з різних видів практичної підготовки. 
Бакалаври в галузі права покликані здійснювати 
діяльність, спрямовану на виконання допоміжних 

Кабінетом Міністрів України в 2011 р. Наприклад, іс-
нуючі освітньо-кваліфікаційні характеристики (далі 
– ОКХ) не ґрунтуються на переліку відповідних компе-
тентностей фахівців – випускників вищої школи вза-
галі, не існує галузевих стандартів підготовки фахівців 
права зокрема, хоча, за статистикою, професія юриста 
є однією з найпопулярніших у здобувачів вищої освіти 
та входить у десятку рейтингу престижних професій в 
Україні [1; 2].

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Огляд сучасних українських фахових публікацій з пе-
дагогічних наук показує, що питання розвитку рамок 
кваліфікацій, упровадження компетентнісного підходу 
розглядаються в роботах В. Лугового, Т. Морозової, Ж. 
Таланової. 

Проблемам іншомовної підготовки фахівців окре-
мих галузей, зокрема інформаційно-комунікаційних 
технологій, економіки, присвячені дослідження І. Се-
крет, Н. Сури, Л. Бурцевої. Однак роботи, спрямовані 
на дослідження проблеми формування іншомовних 
компетентностей у процесі підготовки фахівців із пра-
ва, наразі практично відсутні.

Мета статті. На основі аналізу європейського та ві-
тчизняного досвіду запровадження компетентнісного 
підходу в підготовці сучасних фахівців права та відпо-
відних регламентуючих документів визначити перелік 
ключових компетентностей, якими має оволодіти су-
часний випускник вищої школи в галузі права у кон-
тексті іншомовної підготовки.    

Виклад основного матеріалу. Розвиток якісної 
вищої юридичної освіти в Україні ускладнюється через 
відсутність упродовж тривалого часу єдиних вимог до 
підготовки юристів. Зокрема, через неоднаковість під-
ходів різних юридичних наукових шкіл до визначення 
змісту підготовки юридичних кадрів зволікалося роз-
роблення стандарту з права за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем бакалавра, а за освітньо-кваліфікаційни-
ми рівнями спеціаліста та магістра затверджені галу-
зеві стандарти відсутні взагалі. Наразі проект галузе-
вого стандарту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
(далі – ОКР) «бакалавр права» знаходиться на по-
годженні в Міністерстві праці та соціальної політики 
України, після чого очікується прийняття цього стан-
дарту Міністерством освіти і науки України [3]. Про 
розроблення й затвердження галузевих стандартів 
«спеціаліст права» і «магістр права» до затверджен-
ня стандарту за ОКР «бакалавр права» поки не 
йдеться. Така ситуація унеможливлює об’єктивний 
зовнішній контроль якості юридичної освіти, не від-
повідає принципам Болонського процесу як щодо 
забезпечення якості освіти, так і щодо забезпечен-
ня мобільності студентів. Державні стандарти вищої 
юридичної освіти мають важливе значення в системі 
вищої освіти, оскільки визначають методичні основи 
організації навчального процесу в юридичних вищих 
навчальних закладах. Більше того, державний стан-
дарт вищої юридичної освіти встановлює державні 
вимоги до змісту юридичної освіти, рівнів кваліфікації 
випускників юридичних ВНЗ, основних обов’язкових 
засобів навчання та освітнього рівня вступників до 
юридичних вузів. Також державний галузевий стан-
дарт містить перелік основних нормативних дис-
циплін, обов’язкових для підготовки фахівців за 
спеціальністю «правознавство». 

У сучасних умовах навчальний процес у межах ви-
щої юридичної освіти переобтяжений теоретичною під-
готовкою за рахунок практико-орієнтованої освітньої 
складової, не стимулює індивідуальну навчальну ак-
тивність студентів, їх дослідницьку діяльність. Доцільно 
скоригувати бакалаврський та магістерський курси і 
навчальні плани бакалаврату та магістратури з метою 
пропорційного перерозподілу нормативно-теоретичних 
дисциплін та практико-прикладних курсів, що зумовить 
активний академічний пошук студентів і значно вищу 
професійну придатність випускників бакалаврату чи 
магістратури. Навчальні плани по можливості пови-
нні враховувати прагматичну складову повсякденної 
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зупинити цю небезпечну тенденцію, слід підвищити 
статус бакалаврів права як базового елемента ОКР 
вищої юридичної освіти, по суті поширивши на них 
існуючі нині вимоги щодо ОКР «спеціаліст». 

У свою чергу, на статус ОКР «молодший спеціаліст 
права» доречно поширити вимоги щодо бакалавра 
права. Тому доцільно визначити в державних стан-
дартах юридичної освіти, професійно-посадових 
класифікаторах, спеціальному законодавстві («Про 
адвокатуру», «Про судоустрій», «Про нотаріат», «Про 
державну службу», «Про виконавче провадження») 
професійні права бакалаврів і магістрів, у тому числі 
шляхом передбачення певних кваліфікаційних вимог 
до визначених посад як однієї з передумов позитивно-
го ставлення до бакалаврів – сформованих фахівців з 
вищою освітою в галузі права.

Окремо слід розглянути підготовку фахівців із 
права, які отримують науковий ступінь. Очевидно, що 
підготовка як дипломованих учених (для дослідницько-
інноваційної сфери, вищої школи), так і дослідників-
фахівців (для інших соціально-економічних сфер) 
вимагає засвоєння певних знань, формування вмінь 
і навичок за обов’язковими та вибірковими навчаль-
ними курсами, а також проведення оригінальних на-
укових досліджень [6]. З цією м етою новий підхід до 
дослідницької (докторської та постдокторської) освіти 
юристів передбачає надання кандидатам можливості 
набути певні компетентності. 

Важливим кроком на шляху до розроблення сучас-
них стандартів вищої освіти з права можна вважати за-
твердження постановою Кабінетом Міністрів України від 
23 листопада 2011 р. Національної рамки кваліфікацій. 
Згідно з Національною рамкою кваліфікацій (НРК), 
відповідно до 6-го кваліфікаційного рівня, якому 
відповідає ОКР бакалавра, фахівець повинен уміти «до-
носити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, про-
блеми, рішення та власний досвід в галузі професійної 
діяльності». Фахівець з кваліфікацією 7-го рівня НРК, 
якому відповідає ОКР магістра, має забезпечити 
«зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, 
а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються, 
а також провадження дослідницької та/або інноваційної 
діяльності». На 8-му рівні НРК, якому відповідає ступінь 
доктора філософії, передбачається «спілкування 
фахівця в діалоговому режимі з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової 
та/або професійної діяльності». І, нарешті, на 9-му рівні, 
якому відповідає ступінь доктор наук, необхідними 
для комунікації визначено «лідерство, вільне ком-
петентне спілкування в діалоговому режимі з широ-
ким колом фахівців, зокрема найвищої кваліфікації, 
та громадськістю в певній галузі наукової та/або 
професійної діяльності» [7]. 

Аналіз засвідчує, що в НРК висуваються більш високі 
вимоги в термінах компетентностей до бакалаврів 
порівняно з Положенням про освітньо-кваліфікаційні 
рівні. Так, наприклад, якщо за Положенням бакалаври 
лише повинні вирішувати типові професійні завдан-
ня, передбачені галуззю права, то за НРК фахівець 
відповідної кваліфікації має демонструвати наявність 
здібностей, необхідних для вирішення комплек-
сних і непередбачуваних проблем у спеціалізованих 
сферах професійної діяльності й навчання, яке 
передбачає вибір методів та інструментальних засобів, 
готовність до подальшого навчання на наступно-
му рівні з високим рівнем автономності. У контексті 
іншомовної підготовки бакалаври мають набути такі 
комунікативні компетентності, що дозволяють їм до-
носити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, про-
блеми, рішення та власний досвід у галузі професійної 
діяльності. Що стосується ОКР магістра, то великих 
розбіжностей немає: за Положенням магістр повинен 
володіти поглибленими спеціальними правничими 
уміннями та знаннями інноваційного характеру, має 
певний досвід їх застосування та продукування нових 
знань для вирішення проблемних професійних завдань 

функцій правника (помічника адвоката, слідчого, 
нотаріуса тощо) [5]. 

Спеціаліст права має повну вищу освіту за 
спеціальністю «правознавство». Підготовка за про-
грамами освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
може бути отримана у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, 
термін підготовки спеціаліста – не більше одного року. 
Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста 
забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти 
за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста на ба  зі 
відповідної освітньо-професійної програми підготовки 
бакалавра. Зазначена освітньо-пр офесійна програ-
ма підготовки спеціаліста складається зі спеціальних 
дисциплін, у тому числі соціально-економічних, та 
різних видів практичної підготовки. Нормативний 
термін навчання визначається програмою, але не може 
перевищувати одного року. Освітньо-професійна про-
грама підготовки спеціаліста юридичного спрямування 
в разі цільової підготовки за замовленням правоохо-
ронних органів може забезпечувати одночасне здобут-
тя повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації 
спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти. У 
цьому разі нормативний термін навчання визначається 
відповідним міністерством за погодженням з 
Міністерством освіти і науки України (МОН) [5]. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра пра-
ва студенти отримують на базі відповідної освітньо-
професійної програми бакалавра. Крім того, магістр 
права – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, 
який на  основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста 
здобув поглиблені спеціальні правничі уміння та знання 
інноваційного характеру, має певний досвід їх застосу-
вання та продукування нових знань для вирішення про-
блемних професійних завдань у галузі юриспруденції. 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра 
забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти 
за спеціальністю та кваліфікації магістра на базі 
відповідної освітньо-професійної програми підготовки 
бакалавра (нормативний термін навчання визначається 
програмою, але не може перевищувати одного року, 
а для окремих спеціальностей за погодженням з 
МОН може бути встановлено термін півтора року). 
Здобуття кваліфікації магістра може здійснюватися 
на ба зі відповідної освітньо-професійної програми 
підготовки спеціаліста (нормативний термін навчання 
визначається індивідуальною програмою з урахуван-
ням академічної різниці між освітньо-професі йною про-
грамою спеціаліста та магістра, але не може переви-
щувати одного року). Зазначена освітньо-професійна 
програма підг  отовки магістра включає поглиблену 
фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, 
психолого-педагогічну, спеціальну та науково-прак-
тичну підготовку. Вищий навчальний заклад реалізує 
освітньо-професійні програми підготовки магістрів за 
спеціальностями IV рівня акредитації. 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра 
юридичного спрямування в разі цільової підготовки 
за замовленням правоохоронних органів може забез-
печувати здобуття кваліфікації магістра на базі повної 
загальної середньої освіти [5].

Навчання на різних ОКР (бакалавра, спеціаліста 
та магістра) відрізняється діаметрально проти-
лежним спрямуванням, практичним (нормативна 
підготовка) чи переважно теоретичним (проблем-
ним). Унаслідок відсутності чіткої державної політики 
з питань модернізації вищої освіти щодо освітньо-
кваліфікаційних рівнів фактично відбувається 
девальвація цієї системи. В умовах невизначеності 
перспектив ОКР «спеціаліст права» і недооцінки ста-
тусу ОКР «бакалавр права» спостерігається тенденція 
до невиправданого збільшення частки магістрів права 
в загальній кількості випускників-юристів. Такими тем-
пами частка магістрів права серед українських юристів 
незабаром складатиме 90%. Однак насправді їх по-
винно бути не більше 15-20% від загальної кількості 
випускників, що відповідає співвідношенню практику-
ючих юристів та юристів-науковців і викладачів. Щоб 
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них компетентностей вказано «здатність співпрацю-
вати в міжнародному середовищі»; серед специфіч-
них (предметних) компетентностей зазначено знання 
і розуміння принципових характеристик та ключових 
концептів і принципів юридичної системи, включаючи 
європейський та міжнародний виміри (зокрема відпо-
відні інститути й процедури), здатність ідентифікувати й 
працювати з принциповими аспектами національної та 
іноземних юридичних систем [9]. 

Для розроблення переліку іншомовних компе-
тентностей фахівців права за основу доцільно було б 
використати Програму з англійської мови для профе-
сійного спрямування, розроблену за підтримки Британ-
ської Ради в Україні та рекомендовану МОН України у 
2005 р. За цією Програмою для бакалаврів пропонуєть-
ся рівень В2 (незалежний користувач), який передба-
чає мінімум 200 аудиторних годин і «вимагає складної 
мовної поведінки» [10]. «Критерії» для цього рівня ба-
зуються на:

● дескрипторах, запропонованих Загально-
європейськими Рекомендаціями з мовної освіти;

● вимогах освітньо-кваліфікаційних характери-
стик випускників, затверджених МОН України;

● конкретних посадових інструкціях, що розроб-
лені та затверджені підприємствами, організаціями, 
інститутами;

● результатах опитування фахівців, викладачів і 
студентів ВНЗ.

Вихідний рівень володіння мовою В2 за цією Програ-
мою слід оцінювати під час випускного кваліфікаційного 
іспиту в кінці курсу. Мовну компетентність випускників 
слід перевіряти відповідно до досягнень, складених 
на базі дескрипторів рівня В2 Загальноєвропейських 
Рекомендацій з мовної освіти.

Для отримання ступеня бакалавра, разом з усіма 
іншими професійними вміннями, студент-юрист пови-
нен бути здатним ефективно спілкуватися іноземною 
мовою у професійному середовищі, щоб:

● обговорювати навчальні та пов’язані зі 
спеціалізацією питання, для того щоб досягти 
порозуміння зі співрозмовником;

● готувати публічні виступи з великої кількості 
галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби 
вербальної комунікації та адекватні форми ведення 
дискусій і дебатів;

● знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та 
відеоінформацію, що міститься в англомовних галузе-
вих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному 
вигляді), користуючись відповідними пошуковими ме-
тодами і термінологією;

● аналізувати англомовні джерела інформації 
для отримання даних, необхідних для виконан-
ня професійних завдань та прийняття професійних 
рішень;

● писати професійні тексти і документи 
англійською мовою з низки галузевих питань;

● писати ділові та професійні листи, демонструю-
чи міжкультурне розуміння та попередні знання в кон-
кретному професійному контексті;

● перекладати англомовні тексти на рідну мову, 
користуючись двомовними термінологічними словни-
ками, електронними словниками та програмним забез-
печенням перекладацького спрямування.

Однак у згадуваній Програмі зазначається, що «для 
таких професійних галузей як право, журналістика, 
бізнес і туризм вимагається більш високий рівень 
володіння мовою (далі – РВМ) для ефективного 
професійного спілкування, оскільки вони передбачають 
більш інтенсивну комунікативну діяльність» [10]. Отже, 
за Програмою спеціальність «Право» передбачає 
обов’язкову магістерську освіту і відповідно рівень С1 
(досвідчений користувач автономний), який вимагає 
мінімум 250 аудиторних годин. 

Однак, кількість аудиторних годин, відведених 
на вивчення іноземної мови для майбутніх фахівців 
із права в більшості українських правничих ВНЗ 
(85 – у Київському національному університеті імені 

у галузі юриспруденції, а за НКР від нього вимагається 
зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, 
а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються, 
а також провадження дослідницької та/або інноваційної 
діяльності.

Результати навчання та компетентності мають бути 
спрямовані на задоволення вимог ринку праці у певній 
сфері діяльності (у даному випадку юриспруденції) і 
суспільства в цілому. Необхідно зазначити різницю між 
поняттями «навчальні результати» та «компетентності», 
зважаючи на різні ролі учасників навчального процесу: 
академічного середовища, викладачів, з одного боку, 
і здобувачів вищої освіти (слухачів, студентів тощо), з 
іншого. Бажані, очікувані результати процесу навчання 
формулюються науково-педагогічними працівниками 
на основі вхідної інформації щодо потреб та очікувань 
від внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін із за-
лученням до цього процесу представників студент-
ства, також ці результати мають бути вимірюваними, 
щоб рівень їх досягнення можна було оцінювати. 
Компетентності набуваються та розвиваються здобу-
вачем вищої освіти у процесі навчання і проведення 
досліджень. Таким чином, навчальні результати ха-
рактеризуються відповідністю вимогам стосовно того, 
що здобувач вищої освіти має знати, розуміти, спро-
можний демонструвати після завершення навчання. 
За визначенням Європейської Комісії, представле-
ним у рамках проекту «Тюнінг – гармонізація освітніх 
структур в Європі» (англ. Tuning), компетентності яв-
ляють собою динамічну комбінацію знань, розуміння і 
досвіду, навичок та умінь, здатностей, що формують-
ся в процесі опанування різноманітних курсів, роботи 
в дослідницькому колективі й оцінюються на різних 
рівнях та етапах, тобто навчальні результати можна 
визначити як досягнутий рівень компетентності [8]. 

Узагалі компетентності розглядаються, з одного 
боку, як орієнтири для розроблення навчальних планів, 
програм та оцінювання і передбачають гнучкість та 
автономність у конструюванні цих освітніх компонентів, 
з іншого боку, забезпечують «спільну мову» для опису 
того кінцевого результату, на отримання якого спрямо-
вано зазначені плани та програми. Розвиток загальних 
(або універсальних) компетентностей стає все більш 
вагомою складовою підготовки не тільки магістрантів, 
але й докторантів для їх ролі в суспільстві як громадян і 
працевлаштування як фахівців [8].

За проектом «Тюнінг» розрізняють три типи загаль-
них компетентностей:

● інструментальні: здатність до пізнання, 
методологічні та лінгвістичні вміння і спроможності;

● міжособистісні: індивідуальні здатності, такі як 
соціальна взаємодія та співпраця, навички спілкування;

● системні: здатності та вміння стосовно систем, 
комбінація розуміння, сприйнятливості та знань, що 
спираються на попередньо набуті інструментальні та 
міжособистісні компетентності [8].

Як можна бачити, іншомовні вміння належать до 
інструментальних компетентностей і відіграють осо-
бливу роль у забезпеченні ефективного спілкування 
сучасних здобувачів вищої освіти за різними ОКР. Ви-
користовуючи ці вміння, можна здобувати нові знання 
та започатковувати нові контакти. Іншомовні компе-
тентності забезпечують реалізацію як міжособистісних 
компетентностей, передусім навичок спілкування, так і 
системних компетентностей.

Cлід відмітити, що в 2013 р. європейськими фахів-
цями з близько 40 освітніх організацій у межах проекту 
«Тюнінг» було завершено розробку галузевих (секто-
ральних) рамок кваліфікацій сфери соціальних наук, 
зокрема рамки кваліфікацій з права, у якій сформульо-
вані компетентності, якими повинен оволодіти юрист 
відповідно до кожного кваліфікаційного рівня [9]. Серед 
компетентностей європейської рамки кваліфікацій у 
галузі «Право» з різним ступенем складності та глиби-
ни оволодіння визначено зокрема такі, що вимагають 
іншомовної підготовки. Насамперед, у частині загаль-
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Представлений перелік ключових компетентно-
стей не є повним та не охоплює усі аспекти відповідної 
професійної діяльності, але може слугувати осно-
вою для розроблення галузевої рамки кваліфікацій 
і стандартів вищої освіти в галузі «Право» на основі 
дескрипторів НРК, для запровадження нової моделі 
іншомовної підготовки фахівців із права, що базується 
на компетентнісному підході та відповідає професійним 
потребам студентів-юристів й очікуванням сучасно-
го ринку праці та українського суспільства, врахову-
ючи міжнародні стандарти такої підготовки і кращий 
європейський досвід.
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Тараса Шевченка; 132 – у Національному університеті 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудро-
го»; 142 – у Національній академії внутрішніх справ), 
не відповідає європейським вимогам щодо мовної 
освіти [11; c. 228]. За таких умов після закінчення кур-
су іноземної мови студенти правничих спеціальностей 
не зможуть «розуміти основні ідеї та розпізнавати 
відповідну інформацію в ході детальних обговорень, 
дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за те-
мою пов’язані з навчанням та спеціальністю; розуміти в 
деталях телефонні розмови, які виходять за межі типо-
вого спілкування; розуміти загальний зміст і більшість 
суттєвих деталей в автентичних радіо- і телепереда-
чах, пов’язаних з академічною та професійною сфе-
рами» тощо. Водночас, в умовах постійного зростання 
міжнародної академічної мобільності завдяки Болонсь-
кому процесу рівень С1 студентів магістратури відкриє 
можливості для українських правничих навчальних 
закладів приєднатися до ЄПВО у якості рівноправних 
партнерів, а також забезпечити такий стан справ, коли 
ці заклади в Україні зможуть і надалі розвиватися як 
міжнародні освітні центри.

Висновки. Таким чином, можна виокремити 
такі ключові компетентності в контексті іншомовної 
підготовки, які має набути сучасний випускник вищої 
школи в галузі «Право»: 

1) загальні (універсальні) компетентності: здатність 
працювати в міжнародному середовищі; здатність пра-
цювати в команді (яка може бути інтернаціональною) 
та навики керування нею; навики міжособистісного 
спілкування та взаємодії; цінування та повага до 
різноманітності та мультикультурності; навики користу-
вання інформаційно-комунікаційними технологіями;

2) специфічні (предметні) компетентності: знан-
ня і розуміння принципових характеристик і ключо-
вих концептів і принципів юридичної системи, вклю-
чаючи європейський та міжнародний виміри (зо-
крема відповідні інститути й процедури); здатність 
ідентифікувати й працювати з принциповими аспек-
тами національної й іноземних юридичних систем; 
здатність використовувати іноземну мову з правових 
питань; здатність вільно висловлюватися технічною 
мовою, використовуючи точні та чіткі правові терміни; 
володіння технікою аргументації; здатність працю-
вати в міждисциплінарних колективах як експерт з 
права та ефективно співпрацювати відповідно до за-
вдань; уміння використовувати прикладні юридичні 
комп’ютерні програми; спілкуватися іноземною мовою 
з фахівцями з права та не фахівцями.

Нитенко О. В.
ИНОЯЗЫЧНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРАВУ: 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ И УКРАИНСКИЕ РЕАЛИИ
В статье представлен анализ введения компетентностного подхода в иноязычной подготовке современных специ-

алистов по праву в Украине. Осуществлен обзор нормативно-правовых документов, которые регламентируют раз-
витие высшего юридического образования, и определен перечень ключевых компетентностей, которыми должен 
овладеть современный выпускник высшей школы в сфере права. 

Ключевые слова: специалисты по праву, иноязычная подготовка, компетентности, государственный и отрасле-
вой стандарты, образовательно-квалификационный уровень, уровень владения языком.

Nitenko Olga
FOREIGN LANGUAGE COMPETENCES OF PROFESSIONALS IN LAW: 

EUROPEAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITY
The analysis of implementation of competency approach towards foreign language training of law professionals in Ukraine 

is presented in the article. Legal documents and regulations that regulate the development of higher education were reviewed 
and set of competences for a graduate profile was identified.

Key words: experts in law, foreign language training, competences, national and sectoral standards, education and qualifi-
cation level, language proficiency level.  
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● служити економічній системі, об’єднуючи покуп-
ця й продавця товарів за допомогою реклами; 

● забезпечувати розваги читачів; підтримувати 
власну фінансову незалежність, щоб уникнути ти-
ску на інформаційну діяльність будь-яких приватних 
інтересів.

Ф. Бонд у роботі «Вступ до журналістики. 
Дослідження «четвертого стану» в усіх його проявах» 
(1961 р.) [22] нарахував чотири функції журналістики: 
інформувати, пояснювати й витлумачувати події, ке-
рувати читачем, розважати публіку. Додатковою 
функцією цей науковець вважав рекламу.

Проте найбільш детальною на сьогодні залишається 
функціональна концепція журналістики Д. Мак-
Квейла, викладена в книзі «Вступ до теорії масової 
комунікації» (1987 р.) [10]. Він запропонував  авторську 
концепцію функцій журналістики. На думку науковця, 
журналістика зобов’язана інформувати, корелюва-
ти, забезпечувати наступність поколінь, розважати 
споживачів інформаційного продукту, мобілізувати гро-
мадян. Зокрема:

● забезпечувати громадян інформацією про події 
в країні й світі;  сигналізувати про відносини з владою; 

● полегшувати економічне та соціальне оновлен-
ня, адаптацію і прогрес; 

● пояснювати, інтерпретувати і коментувати зміст 
подій та новин;  забезпечувати підтримку існуючої вла-
ди та соціальних норм;  

● соціалізувати особистість; 
● координувати різні форми діяльності;  
● домагатися консенсусу;  встановлювати 

пріоритетність і сигналізувати про відносний статус;  
● виражати панівну культуру і визнавати субкуль-

тури і нові культурні впливи;  формувати й підтримувати 
спільність морально-етичних цінностей громади;

● забезпечувати розваги, відволікання, розсла-
блення громадян;  

● знижувати напруженість у суспільстві;  
● проводити кампанії, що стосуються питань 

політики, війни, економічного розвитку, зайнятості, 
іноді релігії.

А. Москаленко у підручнику «Теорія журналістики» 
(1998 р.) [13] виділив дещо інші п’ять функцій преси: 
організаторську, виховну, пропагандистську, контрпропа-
гандистську і соціологічну. Звернімо увагу на те, що дві 
з п’яти функцій журналістики видатний науковець пов’я-
зував зі здійсненням нею пропагандистської діяльності.

А от автор навчального посібника «Основи 
журналістики в поняттях і коментарях» (1998 р.) 
В. Владимиров [4] категорично заперечує функції про-
паганди й агітації, наголошуючи на тому, що у світовій 
громадській думці, як і в наукових колах, слово «про-
паганда» давно вже протилежне слову «об’єктивність» 
і означає не що інше, як приховування від масової 
аудиторії неприємних, незручних для кого-небудь 
фактів. Напівправдою автор називає й агітацію, з якої 
виготовляють найвищі ґатунки брехні.

Постановка проблеми та її актуальність. Питан-
ня про функції журналістики є архіважливим і давно 
увійшло у предмет теорії журналістики як науки про її 
найзагальніші властивості й найголовніші закономірності 
розвитку. I це зрозуміло: адже функції журналістики – 
це сукупність її обов’язків перед суспільством і харак-
тер їх виконання, це та роль, яку відіграє журналістика 
як соціальний інститут. Проте ще більшої актуальності 
ця проблема набуває під час запровадження 
компетентнісного підходу щодо підготовки фахівців 
з журналістики та інформації, адже окреслити зміст і 
структуру професійної компетентності без ґрунтовного 
аналізу їх функціональних обов’язків є неможливим.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
На сьогодні різноманітні аспекти компетентністно-

орієнтированого подходу репрезентовано в роботах 
В. Болотова, В. Серикова [2], І. Зимньої [6], О. Овчарук 
[14], А. Хуторського [20] та багатьох інших. Проблема 
професійної підготовки журналістів неодноразово роз-
глядалась вітчизняними науковцями В. Різуном [17], 
Г. Почепцовим [16], В. Владимировим [5], І. Михайли-
ним [12], О. Бочковським, С. Сірополком [3]. 

Крім того, захищено ряд дисертаційних 
досліджень, у яких здійснено спроби вирішення 
окремих питань окресленої проблеми. Наприклад, 
заслуговує на увагу робота О. Козлової «Педаго-
гические и профессиональные основы проекти-
рования и реализации поэтапного формирования 
социальной компетентности студентов специаль-
ности «Журналистика» [7]. Однак ґрунтовний аналіз 
сучасних першоджерел дозволяє нам наголошува-
ти на необхідності пошуку  спільних поглядів щодо 
функцій журналістики як професійної діяльності 
у сучасному інформаційному просторі з метою 
оптимізації професійної підготовки фахівців, узгод-
ження її змісту з вимогами сучасного ринку праці як 
вітчизняного, так і світового. 

Мета статті. Здійснити функціональний аналіз 
професійної діяльності як основи впровадження 
компетентнісного підходу щодо підготовки фахівців з 
журналістики та інформації.

Виклад основного тексту. У світовій журна-
лістикології питання про функції журналістики 
традиційно входить до найважливіших наукових про-
блем. Так, ще В. Гаґеманн у своїй праці «Газета як 
організм» (1950 р.) [23] окреслив п’ять функцій преси: 
інформувати, впливати на публіку, рекламувати това-
ри, розважати читача, повчати.

Автори славнозвісного дослідження «Чотири теорії 
преси» (1956 р.) [20] американські дослідники Ф. Сіберт, 
Т. Петерсон та У. Шрамм вважали, що в суспільстві 
преса має виконувати такі функції: 

● служити політичній системі, забезпечуючи її 
інформацією; обговорювати громадські справи; 

● освічувати публіку, аби зробити її здатною до 
самоуправління; захищати права громадян перед 
урядом; 

У статті здійснено спробу функціонального аналізу професійної діяльності як основи запровадження 
компетентнісного підходу щодо підготовки фахівців з журналістики та інформації, окреслено підходи вітчизняних і 
зарубіжних науковців у розв’язанні цієї проблеми.

Ключові слова: журналістика, професійна діяльність, компетенції, інформування, пропаганда, соціалізація, 
соціальна критика, виховання, організаційна функція, функція артикуляції.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЯК ОСНОВА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО 

ПІДХОДУ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
З ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЇ

УДК 378.070 ФРУКТОВА Яна Станіславівна,  
 кандидат педагогічних наук, доцент,
 доцент кафедри теорії та історії педагогіки,
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202

Р
О

З
Д

ІЛ
  
6
. 
  
 К

О
М

П
Е

Т
Е

Н
Т

Н
ІС

Н
И

Й
 П

ІД
Х

ІД
 У

 В
И

Щ
ІЙ

 О
С

В
ІТ

І 

лише за рахунок журналістики. Узагалі, слід виходити з 
того, що в сучасній соціальній дійсності читачів книжок 
у десять разів менше, ніж читачів газет. Періодична 
преса, радіо, телебачення стають для переважної 
більшості громадян єдиним каналом поповнення знань, 
створення ними в своїй свідомості картини світу. Читач 
виробляє в себе стабільну звичку ознайомлюватися 
через ЗМІ з новими фактами і явищами політичного й 
суспільного життя, науковими поглядами й гіпотезами 
зі своєї та суміжної галузей спеціалізації. Читання за-
гальних та фахових газет і журналів стає його щоден-
ною потребою, адже на сторінках ЗМІ здійснюються 
публікації про наукові новинки, відкриття, дається 
хроніка наукового життя.

Друга загальна функція журналістики полягає 
у формуванні  громадської думки. Цю функцію 
журналістика виконує в демократичному суспільстві, 
організовуючи на своїх сторінках обговорення важли-
вих соціальних проблем, надаючи можливість виступу 
для всіх зацікавлених громадян з широкого кола ак-
туальних питань. На цій підставі німецький дослідник 
мас-медіа Н. Луман [9] обґрунтовує думку про те, що 
головною для новітньої журналістики є функція ство-
рення комунікативного середовища для всіх суб’єктів 
суспільного життя. На його думку, журналістика вже 
не стільки сама створює (чи збирає) інформацію, а є 
каналом передачі повідомлень від носіїв до масової 
аудиторії. Інформація й комунікація урівноважуються в 
сучасній журналістиці, хоча й досі «без інформації не 
існує комунікації».

Користуючись комунікативними можливостями 
журналістики, громадяни отримують змогу сформува-
ти свою соціально-політичну позицію, а владні структу-
ри – безкоштовну консультацію про громадську думку, 
напрямки розвитку суспільної свідомості. А тому, ті 
урядовці та державні органи, від яких залежить при-
йняття реальних рішень, мають можливість вибрати 
найбільш прийнятний варіант розвитку політичних 
подій.

І. Михайлин [12] переконує опонентів у тому, 
що інформаційна функція та функція формування 
громадської думки такі вагомі і всеосяжні, що через 
них пізнається сутність журналістики, тому вони мають 
розглядатися окремо. Спеціальні функції журналістики 
є важливими, але позбавлені тієї загальності, що 
відзначала попередні аспекти цієї проблеми. Так, 
організаційна функція журналістики, за І. Михайлиним, 
виявляється в тому, що суспільство самоорганізовується 
й структурується завдяки журналістиці. Через 
журналістику громадянське суспільство здійснює 
вплив на державні, господарські та громадські уста-
нови й організації, домагається розробки й прийняття 
необхідних рішень, здійснює роз’яснення прийнятих 
державних ухвал і постанов. Журналістика згруповує 
людей за інтересами: політичними, економічними, 
фаховими, художніми. Структура ЗМІ відображає 
політичну, фахову, економічну, вікову тощо структуру 
суспільства.

Організаційна функція журналістики виявляється 
й у тому, що кожна партія має сьогодні партійну пре-
су, через яку веде пропаганду своєї програми, вербує 
у свої ряди нових членів, бореться за громадське 
визнання, місця у виборних органах державної вла-
ди. Суспільство створює журналістику як важливий 
свій інформаційний орган, що сприяє глибшому його 
самопізнанню, самовдосконаленню й самоосмислен-
ню, а журналістика, в свою чергу, служить знаряддям 
структурної організації самого суспільства.

На думку сучасних соціологів, зокрема Л. Свитич 
[18], якщо порівняти суспільство з людським організмом, 
то журналістика відіграє в ньому роль нервової систе-
ми, постачаючи особистості інформацією й підказуючи 
їй відповіді на головні епістемологічні питання: хто вона, 
чого вона хоче, що для досягнення її мети слід зробити.

Згідно з сучасними уявленнями науковців, напри-
клад, В. Лідовського, Г. Почепцова, Д. Ольшанського 
[8;15;16], інформація не є щось другорядне, пасивне по 

Концепція функцій преси В. Владимирова до-
статньо громіздка. Так, наприклад, до загальних 
(основних) соціальних функцій преси він відніс 
пізнавальну, комунікативну і конструктивну, розуміючи 
під ними здійснення журналістикою всієї своєї 
масово-інформаційної діяльності, тобто виготовлен-
ня інформації (пізнавальна функція), її поширення 
(комунікативна) і запровадження в суспільну свідомість 
(конструктивна функція).

На другому рівні розташовані спеціальні (більш 
конкретні, особливі) функції. Серед них виділяються 
групи об’єктних і суб’єктних функцій. До складу першої 
групи входять функції артикуляції, соціалізації та 
кореляції. У другій групі виділено функції: соціально-
педагогічна, соціального контролю і корекції, а також 
просування. Окрім того, науковцем  виділяється рівень 
індивідуальних функцій, до яких належать виховна, 
популяризаторська, рекреативно-гедоністична та 
масово-емоційна функції. У концепції В. Владимирова 
спостерігається тенденція до множення функцій. 

Істотне уточнення авторської концепції представле-
но в роботі «Журналістика, особа, суспільство: пробле-
ма розуміння» (2003 р.) [5], у якій науковець запропону-
вав розрізнити головні й другорядні функції. Для позна-
чення функцій першого порядку він запропонував вико-
ристовувати термін «місія журналістики», яка полягає 
в інформаційному забезпеченні досягнення масового 
розуміння. Розглядаючи журналістику крізь призму гер-
меневтики, В. Владимиров обґрунтовує двоєдину місію 
журналістики: інформувати й забезпечувати розуміння 
інформації. Зрозуміло, це останнє передбачає про-
ведення аналітичної роботи, роз’яснення інформації. 
Місія журналістики за В. Владимировим полягає в 
забезпеченні права кожного члена суспільства не про-
сто на інформацію, а на інформаційне забезпечення 
його діяльності, вільного вибору поведінки, умовою яко-
го є знання, тобто володіння об’єктивною інформацією.

Очевидно, українській теорії журналістики ще до-
ведеться докласти немало зусиль для розв’язання 
наукової проблеми функцій журналістики.

На підставі використання позитивного досвіду 
праць вітчизняних та зарубіжних теоретиків І. Михайлин 
[12] побудував власну концепцію. Науковець пропонує 
виділяти загальні й спеціальні функції журналістики. 
Загальні функції належать до числа основних, пов’язані 
з атрибутивними ознаками журналістики, виконуються 
кожним пресовим виданням, ТРК чи електронним ре-
сурсом без винятки, незалежно від його розміру, на-
кладу чи адресної спрямованості.

Спеціальні функції мають локальний характер, 
характеризують журналістику з того чи іншого кон-
кретного боку, їх виконання не є обов’язковим для 
кожного учасника масово-інформаційної діяльності. 
Так, розважальна газета може не містити ідеологічних 
матеріалів і аж ніяк не здійснювати функцій соціальної 
критики («сторожового собаки»), так само як партійна 
газета – не займатися розважанням та відпочинком 
своїх читачів. Але в цілому спеціальні функції у своїй 
сукупності є важливим чинником діяльності преси та 
характеристики журналістики в цілому, а тому мусять 
бути осмислені теоретико-журналістською наукою.

Перша функція журналістики – збирання, об-
робка й поширення інформації. Лише в межах цієї 
найголовнішої функції можуть реалізуватися інші 
її завдання. Інформаційну функцію виконують усі 
друковані періодичні видання, радіостанції й телестудії, 
електронні газети й журнали. Навіть розважальні газе-
ти чи радіо й телепередачі інформують свою аудиторію 
в галузі певним чином окресленої тематики.

Журналістика є своєрідним вікном у світ, важли-
вим каналом надходження до читача необхідних для 
його орієнтації у світі знань, теорій, концепцій. Вона 
подає щодня громадянам необхідні повідомлення, без 
яких вони неспроможні зрозуміти навколишній світ, 
а значить – обрати правильний варіант поведінки. Є 
безліч людей, які після завершення своєї освіти (вищої 
чи середньої) поповнюють свій інформаційний багаж 
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тивно формує позицію читача, подаючи йому, як пра-
вило, приклади для наслідування. Від пропаганди й 
агітації невіддільна партійна журналістика, такий же 
пропагандистський, за визначенням, характер має 
сьогодні й релігійна журналістка. Але й загальні ЗМІ 
також зорієнтовані на пропаганду і агітацію здорового 
способу життя, моральних національних та загально-
людських цінностей.

Прихильники моделі інформаційної журналістики, 
такі як Ф. Бонд, Ф. Сіберт, Т. Петерсон, У. Шрамм [19; 
21] та інші теоретики і практики, намагаються утверди-
ти думку, згідно з якою журналістика взагалі не повинна 
в своїй діяльності утверджувати певні життєві цінності, 
а лише безсторонньо інформувати громадян про фак-
ти і явища дійсності. Саме така концепція, на думку 
науковців, зокрема авторів навчальних посібників 
А. Беспалової, Є. Корнілова, А. Короченського, Ю. Лу-
чинського, А. Станько, С. Михайлова та В.  Михайлової 
переважає саме в американській журналістиці [1; 11]. 
Її історичне коріння – у запереченні тенденційності, у 
захисті від брехні численних споживачів інформації. 
Але й у західному світі здійснюється перехід до 
соціально відповідальної журналістики, яка не ста-
виться нейтрально до загальнолюдських цінностей і 
демократичних свобод, а вважає своїм обов’язком за-
хищати їх і запроваджувати в суспільну свідомість.

Звільнення журналістики в пострадянському 
інформаційному просторі від обов’язкової, силоміць 
нав’язуваної ідеологічності створило в журналістів 
ілюзію про можливість цілковитої деідеологізації 
масово-інформаційної діяльності. Насправді ж сьогодні 
приходить розуміння того, що вона за своєю приро-
дою перманентно містить у собі жорстку ідеологічну 
орієнтацію, незалежно від соціально-економічного 
ладу, у якому створюється журналістський твір. 
Сукупність текстів масової інформації у самому своєму 
змісті відбиває з певних ідеологічних позицій станови-
ще країн, соціальних сил та розвиток подій у світі. Тому 
викликає цілковите розуміння наявність в концепції 
А. Москаленка [6] не лише пропагандистської, але й 
контрпропагандистської функцій журналістики. Проте, 
на нашу думку, вони реалізуються не самостійно, а в 
межах здійснення журналістикою єдиної ідеологічної 
функції.

Ідеологічна функція журналістики полягає у 
всебічній соціальній орієнтації читацької аудиторії. 
Орієнтація – рухома інформаційна модель дійсності, 
яку складає в своїй свідомості людина для виправдання 
своєї поведінки. Кожна людина прагне бути правильно 
зорієнтованою, зрозуміти себе і своє місце в соціальній 
структурі, уміти розбиратися в навколишньому світі, 
правильно оцінювати суспільні явища і у зв’язку з цим 
визначати свої цілі, напрям і характер діяльності.

Журналістика як універсальна галузь духовної 
діяльності людини формує її свідомість на рівні 
раціонально-понятійному й образно-емоційному, що 
якомога краще відповідає синкретизму суспільної й 
індивідуальної свідомості. У цьому відношенні пре-
са й сама є суб’єктом політики, формує певну систе-
му ідеологічних та соціально-політичних цінностей, 
поширює соціально-цінний досвід, новаторські по-
чинання, компетентну ініціативу. Важливою є роль 
журналістики в формуванні історичної свідомості. 
Кожна людина має відчувати себе часткою більшої 
спільноти: народу, нації, держави. Від історичної 
свідомості залежить сучасна суспільна свідомість, з 
усіма наслідками спонукальності й дієвості. 

Ми погоджуємося з вітчизняними науковцями 
щодо культуротвірної функції ЗМІ. Вона може бути 
розглянута в трьох аспектах. По-перше, журналістика 
виконує функцію поширення культури. Розвинутий 
літературний процес неможливий без розгалуженої 
системи літературно-художньої журналістики, яка є 
місцем першодруку великої кількості художніх творів, 
репродукцій малярства й фотомистецтва. Таким чи-
ном, журналістика, поруч з книгою, є найважливішим 
носієм культури.

відношенню до вже сформованих суб’єктів, а навпа-
ки, вона сама конструює їх і їхнє буття. У глибинному 
розумінні справжня сутність людини реалізується лише 
за допомогою поширюваної різноманітними канала-
ми (стихійної чи організованої комунікації) інформації, 
бо лише вона здатна породити людське суспільство. 
Поза комунікативними процесами кожний окремий 
індивід лишається «річчю в собі», не здатний заявити 
про себе. І лише в процесі комунікації оприлюднюється, 
перетворюється на суспільну особу, громадянина. А 
відтак складається суспільство.

Саме тому до журналістики в демократичному 
суспільстві може бути застосований термін «мас-
медіа», що в буквальному перекладі означає «масо-
вий посередник». Мас-медіа виступає посередником 
між тими, хто вже знає, і тими, хто хоче знати, щоб 
самому все розуміти і вільно діяти. Тому журналістика 
є каналом універсального зв’язку між громадянами й 
органами влади і громадянами (чи їх групами) між со-
бою, здійснює комунікативні зв’язки по горизонталі й по 
вертикалі всього суспільства; вона забезпечує гласну 
взаємодію між усіма складовими частинами загально-
державного механізму.

Функція артикуляції (озвучення для органів влади 
думки народу) та кореляції (узгодження за допомо-
гою журналістики різних точок зору на певне питан-
ня) є ні що інше, як виконання журналістикою своєї 
безпосередньої організаційної функції.

Через ЗМІ відбувається постійний обмін думка-
ми в суспільстві, до читачів надходить інформація 
про події в їхньому та сусідніх регіонах, міжнародні 
новини. Журналістика сьогодні об’єднує громадян у 
єдиний суспільний організм, створює умови для пошу-
ку однодумців, вияскравлює різні погляди і підходи до 
розв’язання тих чи інших проблем.

На думку В. Різуна [17], у сучасному світі поза 
журналістикою неможливе будівництво держави, осо-
бливо такої молодої, як Україна. А відтак можна говори-
ти про виконання українською журналістикою в межах 
організаційної функції державобудівних і націотворчих 
завдань. На жаль, неодноразово в нашій науці говори-
лося й про протилежну – державоруйнівну функцію, 
яку відіграють в Україні деякі видання.

Функція «сторожового собаки» (соціальної критики). 
Сутність цієї функції полягає в боротьбі журналістики з 
суспільними вадами чи хворобами, у захисті законності 
й правопорядку від тих, хто намагається їх порушувати, 
від корумпованого чиновництва і т. п. Іншими словами, 
у межах цієї функції журналістика здійснює широко-
масштабну соціальну критику, що відкриває шляхи 
до стабілізації чи поліпшення суспільного життя, стає 
необхідним елементом удосконалення суспільства 
або захищає його від невиправданих соціальних 
експериментів.

У цьому слід вбачати не тільки прагнення до сенсацій, 
що природно для журналістики, але й нагальну потре-
бу працювати задля оздоровлення суспільства, потяг 
захистити його від помилок, несумлінних урядовців, 
загрозливих негативних тенденцій. Така функція 
журналістики властива їй як суспільному інститутові 
в усіх демократичних країнах. Актуалізується вона 
сьогодні й в Україні.

Ідеологічна функція журналістики. Ідеологія – це 
широке поняття, що охоплює сукупність політичних, 
правових, моральних, релігійних, естетичних і 
філософських поглядів та ідей, у яких усвідомлюється 
й оцінюється ставлення людей до дійсності. На відміну 
від функції формування громадської думки, в основі 
якої лежить інформаційна діяльність, ідеологічна 
функція журналістики пов’язана з пропагандою пев-
них життєвих цінностей та агітацією на їх підтримку. 
Ці поняття близькі, але мають істотні відмінності. 
Якщо пропаганда – це діяльність журналістики в 
справі поширення ідей, утвердження певної ідеології, 
формування історичної свідомості та художньої кар-
тини світу, то агітація – це діяльність журналістики 
в справі поширення оперативної інформації, що ак-
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блятися цією системою. Природа рекламного продук-
ту істотно відмінна від журналістської інформації. За-
вдання журналістики – служити суспільству правдою, 
адекватно відображати соціальну дійсність. Завдання 
реклами – обслуговувати, забезпечувати просування 
товарів, послуг, комерційних фірм, публічних діячів. 
Реклама використовує журналістику як непроханий 
гість зі своїми пропозиціями до потенційного спожи-
вача, що ним виявляється аудиторія органу масової 
інформації. Найважливішим носієм реклами й сьогодні 
залишається журналістика. Реклама – це також важли-
вий вид інформації, зокрема економічної, тому поши-
рення її вважається функцією журналістики.

Стратегічною функцією масової комунікації як 
форми соціального регулювання є, на думку Д. Оль-
шанського [15], формування масової психології, фор-
мування маси як суб’єкта соціальної дії. Усі інші функції 
мають тактичний характер:

● інформаційна (пов’язана з виробництвом і по-
ширенням інформаційної продукції); 

● функція соціалізації (виховна) (пов’язана з фор-
муванням або зміною установок, цінностей); 

● функція організації поведінки аудиторії; 
● функція створення емоційно-психологічного 

тонусу аудиторії.
У цілому це схоже на те, що найважливішою 

функцією масової комунікації є функція інтеграційна, 
коли на основі однакових емоцій і згоди створюється 
спільнота, здатна певним чином поводитися.

Висновки. За чотири століття існування 
журналістика довела свою спроможність забезпечу-
вати саморегулювання суспільства, міцно увійшла 
до механізмів суспільного самоуправління, стала 
щонайважливішим суб’єктом соціального управління. 

Розмаїття функцій журналістики визначає роль, яку 
вона відіграє у сучасному світі. У найширшому розумінні 
характер діяльності журналіста, на нашу думку, може 
бути визначений як соціальна педагогіка, оскільки 
сутність його фаху – у постійному впливі на свідомість 
читача. Проте саме ця функція не знаходить загальної 
підтримки серед вітчизняних теоретиків і практиків, 
а отже, педагогічна компетентність не розглядається 
на сьогодні як складова професійної компетентності 
журналіста, що негативно впливає на усвідомлення 
своєї ролі та функції майбутніми фахівцями, а в 
підсумку – на суспільні результати їх діяльності.
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У новітні часи цю роль разом з друкованими вико-
нують також і ефірні та електронні ЗМІ. У сучасному 
світі для радіомовлення створюється велика кількість 
радіоп’єс, інсценізацій, музичних програм, а для те-
лебачення - документальних та художніх фільмів, 
серіалів, музичних програм. А відтак, уся система ЗМІ 
сьогодні є головним комунікаційним каналом, для якого 
створюється і з якого надходить до публіки естетична 
інформація.

По-друге, журналістика подає широку хроніку ми-
стецького життя, інформує про події в світовій культурі; 
уводить свої національні явища в контекст міжнародних 
художніх процесів. Розмаїтий світ культури: малярські 
виставки, театральні прем’єри, книжкові новинки, збо-
ри чи з’їзди творчих спілок, проведення мистецьких 
конкурсів та ін. – такі й подібні явища стають предме-
том відображення на сторінках ЗМІ.

По-третє, журналістика є руслом, у якому рухається 
мистецька критика. Критика, зародившись лише як 
явище журналістики, і сьогодні, за деяким виключенням 
існування книжкового різновиду, залишається значною 
мірою складовою частиною діяльності ЗМІ. З огляду на 
величезні обсяги книжкової продукції, що існують у су-
часному світі, критика править для читачів за компас 
у книжковому морі, допомагає зорієнтуватися в доборі 
лектури. З певною мірою метафоричності можна ска-
зати, що сьогодні література залишається річчю в собі 
без критики, покликаної дати витлумачення художнім 
творам, осмислити шляхи й напрями літературного 
руху.

Критика здійснює зв’язок між літературою й чита-
чем, сприяє його естетичній освіті, виробляє естетичні 
смаки, іншими словами, знову ж – формує громадсь-
ку думку на терені літератури і мистецтва. Таким чи-
ном, журналістика є не лише носієм безпосередньої 
естетичної інформації, але й способом формування 
критичних оцінок, інтерпретацій творів та мистецького 
процесу в цілому, створення попиту на явища культури 
та мистецтва.

Розважальна функція журналістики, на думку ба-
гатьох сучасних науковців, залишається об’єктивно 
необхідною, оскільки людина не може працювати 
цілодобово, перебувати повсякчас у напруженні, а 
потребує розслаблення й відпочинку. А відтак і від 
журналістики як універсальної моделі дійсності та 
людської діяльності вона очікує участі в процесі свого 
відпочинку.

Є два погляди на здійснення журналістикою 
розважальної функції. Перший полягає в створенні 
відповідним чином спрямованих видань чи тематичних 
сторінок, які не містять поважних, серйозних матеріалів. 
Згідно з другим поглядом, розважальність мусить бути 
репрезентована в кожному матеріалі на будь-яку важ-
ливу тему; автор повинен уміти принагідно пожартува-
ти на суголосну тему, навести цікавий історичний при-
клад; таким чином читач, навіть сприймаючи серйоз-
ний політичний матеріал, разом з інформацією зможе 
відпочити і цікаво провести час.

У сучасному інформаційному просторі України, де 
якісні загальні видання часто зазнають морального чи 
економічного тиску, створилося плідне середовище та 
умови для активного зростання розважальних друко-
ваних видань. Переважають розважальні програми на 
радіо й телебаченні, витісняючи з найкращого ефірного 
часу глибокі та проблемні журналістські матеріали. 
Така ситуація не може не викликати тривоги.

Рекламна функція журналістики. Реклама – будь-
яке публічне повідомлення, спрямоване на те, щоб 
сприяти продажу покупці або оренді товару чи по-
слуги, поширювати будь-яку ідею чи погляди або до-
сягати певного ефекту, бажаного для рекламодавців, 
і для якого виділені площа чи ефірний час за оплату 
від рекламодавця чи з іншої подібної причини. У рин-
ковому суспільстві реклама залишається важливим 
джерелом фінансування журналістики. Проте реклама, 
як елемент соціальної комунікації, не є безпосереднім 
продуктом системи журналістики і не повинна виро-
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Фруктова Я. С.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ И ИНФОРМАЦИИ
В статье сделана попытка функционального анализа профессиональной деятельности как основы реализа-

ции компетентностного похода к подготовке специалистов по журналистике и информации, определены подходы 
отечественных и зарубежных ученых к решению данной проблемы.

Ключевые слова: журналистика, профессиональная деятельность, компетенции, информирование, пропаганда, 
социализация, социальная критика, воспитание, организационная функция, функция артикуляции.

FruktovaYana
FUNCTIONAL ANALYSIS OF PROFESSIONAL ACTIVITIES AS THE BASIS FOR INTRODUCTION
OF COMPETENCE APPROACH TO TRAINING EXPERTS IN JOURNALISM AND INFORMATION

The article attempts to conduct functional analysis of professional activity as the basis for professional competency approach 
to the introduction of training in journalism and media, outlines approaches applied by domestic and foreign scholars to resolve 
this problem.

Keywords: journalism, professional competence, awareness, advocacy, socialization, social criticism, education, 
organizational function, the function of articulation.

Розглядаються проблеми деонтологічної підготовки в системі як вітчизняної, так і європейської вищої 
стоматологічної освіти. Аналізуються підходи до забезпечення формування деонтичної компетентності як складової 
професійної компетентності майбутніх стоматологів.

Ключові слова: деонтологія, етика, компетентнісний підхід, деонтична компетентність, майбутні стоматологи, 
професійна підготовка, якість вищої освіти, вища стоматологічна освіта в Європі, вища стоматологічна освіта в Україні, 
ятрогенія, ерологія.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ДЕОНТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

У МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В ГАЛУЗІ СТОМАТОЛОГІЇ

УДК:616.31-057.875:614.253І   КУЛЬБАШНА Ярослава Аркадіївна,  
 кандидат медичних наук, доцент,
 доцент кафедри хірургічної  стоматології та щелепно-лицевої хірургії,
 Національний медичний університет  імені О. О. Богомольця                  

Постановка проблеми. Актуальність проблеми 
формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців визначається змінами, що відбуваються 
у сучасному інформаційному суспільстві: зростає 
роль людського фактора, відбувається модер-
нізація вищої освіти, набуває пріоритентності 
компетентнісний підхід [13]. Наріжним каменем цього 
процесу визнано рівень сформованості у майбутніх 
фахівців  важливого набору компетентностей, 
інтеграція яких забезпечує успішне виконання 
професійної діяльності.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
У науково-педагогічних літературних джерелах 
професійна компетентність майбутнього фахівця 
розглядається як показник якості освіти. Тому деталь-

не вивчення й аналіз процесу формування її складових 
та визначення особливостей в окремих галузях стає 
пріоритетним завданням педагогічної науки. 

Окремі питання наукових підходів до методології та 
впровадження компетентнісного підходу у вітчизняній 
вищій освіті висвітлено вченими: 

● педагогами – В. Андрущенко [4], В. Луговим [11], 
В. Майбородою [12], М. Степко [13], О. Уваркіною 
[17] та ін.;

● зарубіжними науковцями у галузі медицини – 
J. Cowpe [30], M. Hart [33], Holyfield [32], W. McGag-
hie [35];

● фахівцями зі стоматології – S. Acharya [20], 
M. Alcota [23], C. Bertolami [25], D. Chambers [28], 
T. Marchese [34], R. Beltrán-Neira [24] та ін. 
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часному глобалізованому світі іншу галузь, яка була б 
так тісно пов’язана з принципами  деонтології, як 
медицина. 

Медична деонтологія розглядається як на-
ука про моральний, естетичний та інтелектуальний 
образ лікаря та взаємовідносини у середовищі 
«лікар – пацієнт – родичі пацієнта – колеги в трудово-
му колективі та інших установах». Існує тісний зв’язок 
між деонтологією та етикою – вченням про мораль, яка, 
за визначенням, є наукою про стосунки між людьми та 
обов’язки, що витікають з цих стосунків, тобто вивчає 
виховні аспекти формування та існування особистості 
[5; 6; 16; 19]. 

Норми належного спілкування у ланцюгу «лікар–
пацієнт» розглядаються світовою та вітчизняною ме-
дичною наукою здавна та регламентуються низкою 
заповідей та відповідних документів [6], зокрема: 

● клятвою Гіппократа, яку дають випускники ви-
щих медичних навчальних закладів, – чесно та віддано 
служити людству;

● Міжнародним кодексом медичної етики, при-
йнятим 3-ю Генеральною Асамблеєю Всесвітньої 
медичної Асоціації (Лондон, 1949 р.) та доповненим 
22-ю (Сідней, 1968 р.) і 35-ю Всесвітньою Медичною 
Асамблеєю (Венеція, 1983 р.) [19];

● документами Всесвітньої Медичної Асамблеї 
щодо принципів надання медичної допомоги в будь-
якій системі охорони здоров’я (прийняті 17-ю ,Нью-
Йорк, 1963 р.) та доповнені 35-ю (Венеція,1983 р.) [19]; 

● Етичним кодексом лікаря України (Євпаторія, 
27 вересня 2009 р.) [7].

Дотримання цих положень безпосередньо 
стосується і професійної підготовки майбутніх фахівців 
у галузі стоматології. Професійна деонтологія та етика 
майбутнього стоматолога, на нашу думку, відображає 
інтегративну характеристику особистості щодо його 
поведінкової моделі в умовах виконання професійної 
діяльності та базується на відповідних професійно 
значущих якостях, соціальній позиції майбутнього 
фахівця, його підходах до навчально-пізнавальної 
діяльності, динамічно розвивається в медичному та 
соціокультурному оточуючому середовищі та  сприяє 
ефективному виконанню фахових завдань. На жаль, у 
програмі підготовки майбутніх стоматологів курс з ос-
нов деонтології окремо не виділено, лише проводиться 
(в контексті вивчення соціальної медицини) ознайом-
лення з деякими положеннями, а елективний курс за 
деонтологічною тематикою студентам-стоматологам 
не пропонується. Таким чином, перед вищими медич-
ними навчальними закладами постає необхідність 
удосконалення підходів до формування деонтичної 
компетентності як однієї з пріоритетних у професійній 
підготовці майбутнього лікаря, зокрема стоматолога.

Такий підхід у цілому, за аналізом літературних 
джерел [23; 25; 29; 36], поділяють і зарубіжні дослідники. 
Однак виокремлення ними серед інших компетент-
ностей деонтологічної  виявлено не було. Натомість 
широке коло досліджень свідчить про пріоритетну 
важливість формування досить споріднених компетент-
ностей. Так, Асоціація Європейської Стоматологічної 
Освіти (ADEE) визначила необхідні компетентності, 
якими повинні оволодіти  майбутні стоматологи в 
процесі здобуття вищої освіти в Європі. Головними се-
ред них проголошені соціальні, комунікативні та етичні 
[21; 22; 23]. Попри це, як визначають деякі автори [23; 
25; 29; 36], у поточних навчальних планах багатьох 
країн відсутні будь-які спеціальні курси для вивчення 
дисциплін, які б сприяли набуттю цих компетентностей. 
Йдеться лише про мінімальні можливості (декілька на-
вчальних годин) щодо ознайомлення з даними аспек-
тами підготовки, хоча така необхідність педагогами 
визнається одностайно. 

Відповідна підготовка, спрямована на раннє при-
щеплення комунікативних навичок, проводиться лише 
в деяких Університетах США і Канади. Саме після про-
голошення важливості набуття компетентностей щодо 
етичної поведінки та відповідальності, Європейська 

Серед вітчизняних наукових праць нами виявлено 
лише поодинокі дослідження, присвячені вивченню 
теоретичних і методологічних засад деонтологічних 
аспектів професійної діяльності майбутніх лікарів та 
їх впровадженню у практику: О. Грандо [8], М .Гребе-
ник [9], І. Гусакова [10], В. Пішак [14; 15], І. Чорновіл 
[17], І. Хурані [19], але вони не стосуються особливо-
стей розвитку деонтичної компетентності у процесі 
професійної підготовки майбутніх стоматологів. Це 
свідчить, що в системі вищої стоматологічної освіти 
недостатньо враховується значення виховання у 
майбутніх лікарів  основ спілкування, хоч і очевидно, 
що медицина, зокрема стоматологія, заснована на 
складних відносинах психологічного типу «людина-
людина». 

Загальний зміст медичної освіти спрямований 
на засвоєння природничих, клінічних дисциплін, 
анатомо-фізіологічної будови людини, а набут-
тя мотивації до вивчення суспільно-гуманітарних 
дисциплін, зокрема умінь належної професійної 
поведінки,  вважається другорядним і складається з 
коротких ознайомчих курсів [13; 17; 23], але діяльність 
лікаря неможливо відокремити від знання основ 
деонтології, психології та педагогіки [6; 15]. Відомий 
психіатр О. Балінт наголошував, що «ліками, якими 
найчастіше користуються у повсякденній лікарській 
практиці, є сам лікар» [18]. Хибні дії медика, які при-
зводять до розвитку патологічних станів і окреслю-
ються терміном «ятрогенія», можуть мати невиправні 
наслідки [6; 18]. Тому деонтологічна наука повинна за-
ймати чільне місце у системі підготовки майбутнього 
лікаря [8; 9; 16; 19]. 

Таким чином, виникає низка суперечностей між:
● вимогами суспільства до готовності майбутніх 

фахівців у галузі стоматології  вирішувати деонтологічні 
завдання професійної діяльності та відсутністю 
теоретичної й методологічної основи набуття таких 
умінь; 

● уявним, позитивним, створеним історично і 
літературно, образом лікаря і реальними якостями ме-
дичного персоналу в умовах сьогодення; 

● необхідністю набуття особистих професійно 
значущих якостей майбутнього лікаря для розвитку 
деонтичної компетентності та станом реальних умов у 
процесі навчання й подальшої практичної діяльності.

Мета статті. Науково-методичне обґрунтування 
педагогічних умов формування деонтичної 
компетентності майбутнього стоматолога.

Виклад основного матеріалу. Одним з 
найважливіших понять у галузі медицини – науки, 
присвяченої захисту життя і здоров’я людини, спра-
ведливо вважається особистість лікаря, легендарний 
образ якого людство з давніх часів наділило всіма мож-
ливими чеснотами. Довіра до медичного працівника 
прищеплюється у суспільстві з дитинства: відкритись 
можна духовному пастору і лікарю. 

Завдяки світовим та вітчизняним літературним 
шедеврам і роздумам видатних медиків: Гіппократа, 
М. Пирогова, В. Вересаєва, М. Амосова та ін., присвя-
ченим індивідуальності лікаря, уся медична спільнота 
сприймається людським середовищем апріорі як висо-
коморальна, гуманістична, оскільки тримає під контро-
лем життя людини, що є найвищою цінністю. На жаль, у 
реальному житті, як відомо, досить часто маємо справу 
з іншим ставленням – протилежним. 

Тому вища медична освіта повинна створити 
педагогічні умови та забезпечити виховання фахівців, 
які наближаються за своїми морально-етичними яко-
стями до ідеалу. Досягненню цієї мети значною мірою 
сприяє вивчення науки про належне в професійній 
діяльності – деонтології  («деон» – належне, «логос»- 
вчення), одним з розділів якої є медична деонтологія. 
Термін «деонтологія» введений на початку ХХІ століття 
англійським філософом І. Бентамом [8; 12] як визна-
чення науки щодо професійної поведінки особистості. 
Відповідні деонтологічні норми та правила притаманні 
багатьом професіям [5; 12], але важко знайти у су-
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та спосіб вести діалог у колі «лікар – пацієнт - родичі 
пацієнта – колеги – молодший медперсонал» як 
вказівку до наслідування, хоч потрібно відзначити, що 
це може спровокувати у деяких з них психологічну 
залежність, спотворюватись і набувати парадоксаль-
них форм [14]. Водночас вони намагаються відстежити 
та відчути емоційний стан пацієнта в конкретній ситуації, 
що характеризує індивідуальну здатність до емпатії. 
Діагностика емпатії є окремим важливим аспектом 
розвитку майбутніх лікарів [9; 16]. На цьому етапі 
особливо важливий рівень аналітичних здібностей, 
які б дозволили відокремити позитивне від негатив-
ного у діях медичного персоналу, проаналізувати та 
зробити висновок щодо їх адекватності. Це матеріал 
для роздумів та самостійної роботи над розвитком 
власної особистості, самооцінки навіть у випадку не-
гативного сприйняття побаченого. Після цього студент 
намагається впровадити у свою практичну діяльність 
набуті в результаті власного творчого переосмислен-
ня, деонтологічні принципи, звичайно, під контролем 
та корекцією з боку педагога. Отже, формування 
деонтичної компетентності базується на розвитку таких 
важливих професійних якостей, як спостережливість, 
креативність, відповідальність, клінічна емпатія, і та-
ких варіантних компетентностей, як аналітична та 
комунікативна.

Особливого розгляду потребує проблема пору-
шення правил деонтології, що може призвести до важ-
ких ятрогенних розладів у пацієнта. Їх профілактика 
потребує окремого вивчення. Це стосується не тільки 
вербальних аспектів, а й збереження таємниці та вико-
ристання інформації про дані пацієнта. 

Створена сучасна класифікація ятрогеній, пов’я-
заних з роботою стоматолога (за О. Лесняк, 2003 р. 
[6]). Зазначену проблему та інші, пов’язані з наукою 
про помилки (ерологією), з майбутніми фахівцями та-
кож необхідно досконало вивчати [18]. Це потребує 
важливих доповнень і виділення годин у клінічному 
секторі навчальних програм. Особливо суттєвим 
вважаємо усвідомлення майбутніми стоматологами 
важливості визнання можливих професійних помилок, 
що у професійному середовищі сприймається як озна-
ка професійної чесності в умовах складних, швидко-
плинних та інколи радикальних змін у медичній науці та 
сприяє їх усуненню. Невизнання помилки  розцінюється 
як ситуація неодонтологічна, дискредитує в очах 
пацієнта як самого винуватця, так і медичну спільноту 
в цілому, і може призвести до складних юридичних 
ситуацій. Яскравим прикладом роздумів і аналізу по-
милок у власній практичній діяльності є праці видат-
ного кардіохірурга М. Амосова [1; 2; 3]. Таким чином, 
необхідно забезпечити місце в навчальному процесі 
розгляду критеріїв оцінки деонтичної готовності та юри-
дичних аспектів недеонтологічного поводження лікарів. 

Нами проведено моніторинг динаміки розвитку 
деонтичної компетентності та готовності використання 
принципів деонтології у професійній діяльності серед 
студентів 3–5 курсів і випускників стоматологічного фа-
культету Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця 2011–2012 рр. (усього 768 осіб). Ви-
явлено, що існує, за даними самооцінки досліджуваних, 
позитивна динаміка  зростання  результатів на-
буття комунікативно-деонтологічних компетентно-
стей. Їх рівень сформованості зростає з 3 курсу до 5, 
стабілізується у лікарів-інтернів першого року та 
дещо знижується у інтернів другого року навчання. 
Це є свідченням того, що критичне переосмислення 
поглядів розвивається у процесі набуття власного прак-
тичного досвіду. Результатом формування деонтичної 
компетентності у майбутніх фахівців-стоматологів, за 
даними наших спостережень, є розвиток уміння на-
лежного спілкування в колі «лікар – пацієнт – родичі 
пацієнта – колеги – молодший медперсонал».     

Адаптація сьогоднішніх студентів, а завтрашніх 
випускників у професійному середовищі проходить 
досить складно. Щире бажання цілком присвятити 
себе безкорисливому служінню людству коректується 

асоціація стоматологічної освіти [23] наполягає на 
поширенні інтегрального підходу  до даних розділів 
стоматологічної освіти у всій Європі. Вивчення цієї 
проблеми висвітлило необхідність перегляду навчаль-
них програм і педагогічних прийомів з урахуванням 
розвитку етичної, комунікативної компетентностей 
та відповідальності за результат роботи [26; 27; 29; 
31; 37]. Таким чином, стає очевидною загальна про-
блема дефіциту  знань, які змістовно відповідають 
деонтологічним, та їх практичного впровадження у 
системі як світової, так і вітчизняної стоматологічної 
освіти. Така ситуація породжує недостатній рівень 
формування деонтичної компетентності у процесі 
професійної підготовки, хоча за даними наших 
досліджень студентської аудиторії (537 осіб) та 
педагогічного колективу клінічних стоматологічних 
кафедр (85 осіб) стоматологічного факультету 
Національного медичного університету імені О. О. Бо-
гомольця, 78% майбутніх фахівців та 92% викладачів 
усвідомлюють значимість і важливість дотримання 
деонтологічних норм у практичній діяльності.

Основою розвитку деонтичної компетентності є 
наукові поняття і підходи, загальні принципи розвит-
ку деонтологічної науки, яка поєднує явища загальні 
(інваріантні) та особливі, специфічні (характерні для 
певної галузі). Вона поділяється на нормативну складо-
ву, представлену в документах, законах, кодексах, і по-
винна стати основою посадової поведінки майбутнього 
фахівця після вивчення відповідних документів та ситу-
ативну, яка не піддається формалізації й часто виникає 
в ситуаціях професійного ризику [7; 12].

Для досягнення успішності у реалізації педагогічної 
технології формування деонтичної компетентності 
майбутніх стоматологів першочергово необхідно ство-
рення відповідних педагогічних умов для ефективної 
взаємодії у ланцюгу «викладач–студент», а саме:

● усвідомлення викладачами як суб’єктами 
наслідування з боку студентів своєї ключової ролі, 
необхідності самовдосконалення, саморозвитку 
власної деонтичної компетентності;

● формування відповідальності як студентів, так 
і викладачів за розвиток таких важливих професійних 
якостей, як спостережливість, здатність до аналізу та 
самоаналізу, узагальнення результатів як основи роз-
витку деонтичної компетентності;

● вироблення у навчально-виховному процесі 
єдиного (на всіх кафедрах, факультетах вищих медич-
них навчальних закладів України) системного підходу 
до проблеми формування деонтичної компетентності; 

● методологічне забезпечення відповідних 
інновацій навчального процесу;

● усвідомлення майбутніми фахівцями важливості 
набуття деонтичної компетентності для  професійної 
діяльності;

● готовність майбутніх стоматологів до сприйнят-
тя принципів деонтології, їх творче осмислення та упро-
вадження у практичну діяльність під час практичних за-
нять і виробничої практики.

Власні педагогічні спостереження свідчать, що 
клінічний досвід майбутні фахівці у галузі медицини по-
чинають набувати після вивчення базових дисциплін (3 
курс). До цього періоду настанови щодо деонтологічних 
знань сприймаються досить абстрактно, у режимі 
нереальності. Тому з перших кроків навчання професії 
стоматолога необхідно забезпечити  систематич-
ний і поетапний процес опанування основних по-
нять і принципів деонтологічної науки та розуміння 
важливості їх практичного застосування. Як засвідчили 
результати опитування майбутніх стоматологів, впер-
ше приклади деонтології в дії більшість із них (близько 
90%) отримують від викладачів на практичних занят-
тях з клінічних стоматологічних дисципліни. Звідси, 
зростають вимоги до високого рівня якості підготовки 
науково-педагогічних кадрів, які повинні неухильно до-
тримуватись деонтологічних норм у щоденній роботі. 

Спостерігаючи за роботою педагога, який водно-
час є лікарем, студенти сприймають його поведінку 
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з початком практичної діяльності після ознайомлен-
ня з матеріально-технічною базою та психологічним 
кліматом медичного середовища державного сектору 
надання стоматологічних послуг і законами прибут-
кового бізнесу у приватному. У більшості приватних 
клінік переважає комерційна складова попри закони 
професійної деонтології та етики: нав’язується най-
швидший, найпростіший механістичний та найдо-
рожчий коштовний метод лікування, ситуативне, а не 
оптимальне вирішення проблеми. Простіше, напри-
клад, видалити зуби і провести дентальну імплантацію, 
ніж тривалий час і з великими зусиллями проводи-
ти органозберігаюче лікування. Поступитися влас-
ними амбіціями й комерційними інтересами здатна 
лише частина випускників. Такому підходу може про-
тистояти тільки лікар із сформованою деонтичною 
компетентністю, яка сприяє стійкості у дотриманні мо-
ральних принципів і законів деонтології навіть у склад-
них і критичних ситуаціях, а в поточних – здатності 
до пошуку компромісу без використання подвійних 
стандартів.

Висновки. Таким чином, деонтична компетентість 
є важливою складовою професійної компетентності 
майбутнього стоматолога. ЇЇ формування – невід’ємна 
ланка у розвитку особистості сучасного компетентно-
го лікаря у вищому медичному навчальному закладі 
й спрямоване на дотримання належних норм у колі 
професійного спілкування та профілактику ятрогенних 
розладів у пацієнта. 

Дані наукової літератури та власні спостере-
ження свідчать, що процес формування деонтичної 
компетентності майбутнього стоматолога має певні 
специфічні ознаки, характеризується етапністю 
розвитку, потребує відповідних педагогічних умов, 
виражається у сукупності складових компетеностей, а 
результатом стає набуття спеціальних умінь і навичок. 

Додаткові заходи, які сприятимуть розвитку 
деонтичної компетентності:

● педагогічне і методичне забезпечення про-
цесу систематичного та послідовного формування 
деонтичної компетентності упродовж усього періоду 
професійної підготовки;

● розгляд і розробка критеріїв оцінки деонтичної 
готовності;

● доповнення до навчальних програм і вио-
кремлення в клінічному секторі годин для розгляду 
питань щодо ятрогенних захворювань, ерології, юри-
дичних аспектів, пов’язаних з наслідками порушення 
деонтологічних принципів;

● підвищення інтелектуального та культурного 
рівня студентів шляхом ознайомлення з достойними 
прикладами наслідування образу лікаря, описаними 
у творах видатних митців.

Це під силу тільки новому науковому напряму в 
рамках професійної педагогіки – деонтологічного, який 
потребує подальшого дослідження.
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Постановка проблеми та її актуальність. Усклад-
нення професійної діяльності керівника навчально-
го закладу (далі – НЗ) обумовлює оновлення змісту 
відповідної професійної підготовки. Йдеться, зокрема, 
про технології майбуттєтворення, випереджаючого, 
інноваційного управління, які найближчим часом ста-
нуть базовими для становлення керівника НЗ з погляду 
на перспективи його професійної діяльності.

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» 
магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти 
особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня ба-
калавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння 
та знання, достатні для виконання професійних завдань 
та обов’язків інноваційного характеру певного рівня 
професійної діяльності, що передбачені для первинних 
посад у певному виді економічної діяльності [10].

У зв’язку з тим що інноваційне управління НЗ – най-
менш досліджений напрям загальної теорії управління, 
необхідно вивчити вимоги, продиктовані відповідними 

складовими професійної діяльності, та окресли-
ти основні напрями підготовки майбутніх керівників 
НЗ до інноваційного управління, скласти так званий 
професійний образ сукупного фахівця, здатного вико-
нувати необхідні функції у певній сфері діяльності.
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Кульбашна Я. А.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕОНТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

У БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Рассматриваются проблемы деонтологической подготовки в системе как отечественной, так и зарубежной систе-

мы высшего стоматологического образования. Анализируются научные подходы к обеспечению формирования де-
онтической компетентности как одной из составляющих профессиональной компетентности будущих стоматологов.

Ключевые слова: деонтология, этика, компетентностный подход, деонтическая компетентность, качество выс-
шего образования, будущие стоматологи, профессиональная подготовка, высшее стоматологическое образование в 
Украине, высшее стоматологическое образование в Европе, ятрогения, эрология. 

Kulbashna Yaroslava
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMING DENTOLOGICAL COMPETENCE IN FUTURE DENTISTS

Problems of deontological training in Ukrainian and foreign higher educational system are  considered.  Scientific approaches 
for forming deontological competence as a part of professional competence in future dentists are analysed.

Keywords: deontology, ethics, competitive approach, deontological competence, higher education quality, future dentists,  
professional training, higher dental education in Europe, higher dental education in Ukraine. 

У статті автор на основі методу педагогічного проектування розкриває зміст філософсько-методологічних і 
професійних знань, специфічної логіки, прикладних навичок та умінь, професійних цінностей та особливих інноваційних 
якостей особистості – складових підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління.

Ключові слова: випереджаюче управління, інноваційне управління, компетентнісний підхід, педагогічне про-
ектування, зміст підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління, управлінські 
компетентності, компетентність з інноваційного управління, знання філософсько-методологічного та професійного 
спрямувань, специфічна логіка інноваційного управління, прикладні навички та уміння, інноваційні цінності, особливі 
інноваційні якості особистості керівника навчального закладу. 

ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО 

ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ В МЕЖАХ МАГІСТЕРСЬКОЇ 
ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»
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націленої на вирішення завдань розвитку, перетво-
рення, вдосконалення, вирішення протиріч у сучасних 
освітніх системах; 

● спосіб нормування і трансляції педагогічної 
та науково-дослідної діяльності; процес створення і 
реалізації педагогічного проекту; специфічний спосіб 
розвитку особистості; 

● технологія навчання [14].
Педагогічному проектуванню у нашому випадку 

підлягає зміст підготовки майбутніх керівників НЗ до 
інноваційного управління. 

Під «інноваційним управлінням» розуміються:
● новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

організаційно-технічні рішення адміністративного ха-
рактеру, що істотно поліпшують структуру та якість 
діяльності НЗ [9]; 

● управлінські системи (система управління), ком-
поненти такої системи, що суттєво поліпшують резуль-
тати освітньої діяльності [21].

Професійна компетентність керівника НЗ розгля-
дається як інтеграція загальних, спеціальних і 
специфічних управлінських компетентностей. Загальні 
управлінські компетентності – спільні для керівників 
НЗ усіх профілів і рівнів. Це загальні професійно-
педагогічні компетентності, якими має володіти 
кожен керівник НЗ для «побудови» та здійснення 
управлінської діяльності на професійному рівні. Під 
спеціальними компетентностями керівника НЗ ми 
маємо на увазі здатність виконувати управлінські 
функції у спеціальних умовах (продукування, апробації, 
утілення нових форм і методів діяльності навчального 
закладу), які формулюються насамперед у рамках 
професійних співтовариств (керівників інноваційних 
НЗ), з огляду на потреби практики. 

Компетентність з інноваційного управління ми 
розглядаємо як специфічну здатність суб’єктів 
інноваційного управління з утілення новацій в 
управлінську діяльність (із збереженням загаль-
них закономірностей інноваційної діяльності та 
відтворенням особливостей управлінської діяльності). 
Отже, керівники НЗ повинні мати здатність не тільки 
до оволодіння принципово новими знаннями (напри-
клад, у сфері відбору, розробки і втілення інноваційних 
освітніх технологій), а й до оволодіння принципово но-
вими методами, способами і прийомами управління, 
специфічною діяльністю суб’єктів інноваційного 
управління.

Теоретичну підготовку будь-якого фахівця скла-
дають знання філософсько-методологічного та 
професійного спрямувань.

Методологія підготовки до інноваційного управ-
ління – це сукупність таких світоглядних тенденцій 
майбутніх керівників НЗ, які, перетворившись у 
внутрішній детермінант життєдіяльності керівника, 
забезпечать перехід освітньої системи, її змісту та 
об’єкт-суб’єктного потенціалу на більш високий якісний 
рівень, розвиток і оновлення, відповідність рівня 
освіти вимогам сучасності. Важливими світоглядними 
тенденціями у підготовці майбутніх керівників НЗ до 
інноваційного управління, на наш погляд, є випереджа-
юче управління складними системами (закон виперед-
жаючого розвитку, системно-синергетична методологія, 
теорія самоорганізації складних систем), безперервна 
освітня рефлексія («суспільство знання», «організація, 
яка навчається», «рефлексивний модерн»), необхідність 
стійких цінностей гуманістичного розвитку. 

Випереджаюче управління НЗ засноване на:
● підвищенні якості творення майбутнього; 
● активності суб’єкта управління; 
● широкому використанні принципу випереджен-

ня на всіх рівнях управління;
● виявленні викликів майбутнього, застосуванні 

заздалегідь відповідних управлінських дій проти мож-
ливих загроз. 

Системно-синергетична методологія управління НЗ 
полягає у тому, щоб знайти відповідне поєднання пози-
тивних і негативних зворотних зв’язків для забезпечен-

Education Area) (2005) [36] та Європейської рамки 
кваліфікацій для навчання впродовж життя (European 
Qualifications Framework for lifelong learning) (2008) [37].  

Згідно з НРК  компетентність/компетентності 
– здатність/здатності особи до здійснення певно-
го виду діяльності, що виражається через знання, 
розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості [22]. 
Тобто компетентність – це динамічна комбінація 
знань, розуміння, умінь, цінностей, інших особистих 
якостей. Базові компетентності, у яких описуються 
кваліфікаційні рівні в НРК: знання, уміння (застосуван-
ня знання), комунікація, автономність і відповідальність, 
інтегральна компетентність. 

Аналіз наукових праць, присвячених розв’я-
занню проблеми. Питання підготовки управлінських 
кадрів, що займаються інноваційною діяльністю, все 
більше стають предметом уваги дослідників у сфері 
вищої та професійної освіти. Зокрема:

● Є. Бодунов [5] аналізує механізми підбору і 
підготовки менеджера інноваційної діяльності; 

● Л. Василенко [6] характеризує систему і проце-
си інноваційної підготовки державних службовців; 

● В. Зінов [11, 12] розкриває проблеми розвитку 
системи професійної перепідготовки менеджерів для 
підвищення ефективності інноваційної діяльності;

● К. Нордстрем та Й. Ріддерстрале [19] 
обґрунтовують характерні особливості професіоналізму 
працівників підприємств, організацій, установ типу 
«організацій, що навчаються»; 

● А. Марон [17] опікується питаннями формуван-
ня моделі підготовки резерву управлінських кадрів;

● А. Петренко [20] розглядає становлення та роз-
виток професіоналізму педагога-керівника в системі 
безперервної педагогічної освіти; 

● І. Чечель [32] досліджує професійну 
компетентність керівника загальноосвітнього навчаль-
ного закладу (далі – ЗНЗ).

Необхідність підвищення управлінської компе-
тентності керівних і педагогічних кадрів, підготовки 
керівників ЗНЗ до управління якістю освіти, 
інноваційними проектами в умовах модернізації 
вітчизняної системи освіти обґрунтовують у своїх ро-
ботах М.  Гриньова [7], В. Луговий [16], В. Пєтков [18], 
Г. Тимошко [29]. 

Проблема педагогічного проектування розглядала-
ся такими науковцями, як В. Афанасьєв [1], В. Бедерха-
нова [3], І. Колесникова [14], Н. Ларіонова [15], Ю. Тягу-
нова [30], Н. Яковлєва [35].  

Різні складові компетентності з інноваційного 
управління майбутніх керівників НЗ досліджувалися 
автором статті у попередніх публікаціях [6-11]. Проек-
тування змісту підготовки майбутніх керівників НЗ до 
інноваційного управління окремо не розглядалося. 

Мета статті. Проектування змісту підготовки 
майбутніх керівників НЗ у межах  магістерської про -
грами за спеціальністю 8.000009 «Специфічні категорії. 
Управління навчальним закладом» на основі компетен-
тнісного підходу з урахуванням положень НРК.

Виклад основного матеріалу. Основу наукового 
контексту розгляду педагогічного проектування фор-
мують такі категорії і поняття, як «проект», «проекту-
вання», «проектний», «проективний», «проектуваль-
ний» і похідні від них поняття.

Проектування (від лат. Projectus – кинутий впе-
ред) – діяльність, що тісно пов’язана з наукою та 
інженерією зі створення проекту, створення образу 
майбутнього передбачуваного явища. Відповідно 
до вищезазначеного педагогічне проектування 
розуміється як: 

● практико-орієнтована діяльність, метою якої є 
розробка нових, які не існують у практиці, освітніх си-
стем і видів педагогічної діяльності (наприклад, пред-
метом проектування можуть стати зразки майбутніх 
програм, підручників і т. д.); 

● нова динамічна сфера знання, спосіб тракту-
вання педагогічної дійсності; прикладний науковий 
напрям педагогіки і практичної педагогічної діяльності, 
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І ● володіти методами оцінки та захисту інтелек-
туальної власності; 

● вміти самостійно шукати, аналізувати, відбирати, 
обробляти і передавати необхідну інформацію про 
діяльність керівництва, поточні перспективи і плани, 
внутрішні та зовнішні проблеми, фінансове становище, 
досягнення в інноваційній сфері НЗ; 

● використовувати відповідні процедури підго-
товки, прийняття та організації виконання інноваційних 
управлінських рішень; 

● застосовувати альтернативні,  взаємодоповню-
ючі та інноваційні управлінські технології; 

● залучати чинники ефективності інноваційної 
управлінської діяльності.

Найвища цінність, смисл педагогічного та 
управлінського професіоналізму (у тому числі й 
інноваційного) в освіті сьогодні розглядається в 
контексті того, якою мірою керівник НЗ сприяє розвитку 
суб’єктного потенціалу учня та забезпечує умови його 
особистісного зростання. Це можливо лише за умови, 
якщо цінність розвитку особистості учня входить у си-
стему особистісних професійних цінностей керівника 
НЗ і визначає ціннісне ставлення педагога, керівника 
до особистості учня.

У НЗ, орієнтованому на інноваційний розвиток, зна-
чущими є:

● інноваційні цінності (проактивність, орієнтація на 
клієнта, довіра, орієнтація на довгострокову перспекти-
ву, відкритість новому); 

● формування єдиної інноваційної системи 
цінностей НЗ; 

● розвиток інноваційного потенціалу усіх суб’єктів 
управлінського та навчально-виховного процесу.

Максимальна продуктивність, конкурентність, 
ефективність і якість в умовах інноваційних змін можуть 
бути забезпечені при залученні кожного співробітника 
в інноваційні процеси, що відбуваються у НЗ [2; 
33–34;]. Використання особистісного потенціалу та 
мотивації персоналу до командної діяльності в умовах 
інноваційних змін дозволяють отримати певний синер-
гетичний результат. Використовуючи певні технології 
та прийоми мотивації персоналу, головне на цьому 
етапі – створити «дух оновлення» в організації.

Під комунікативною складовою розуміється 
взаємозв’язок з метою передавання інформації, узгод-
ження дій, спільної діяльності, що охоплює: 

● володіння навичками взаємодії з людьми, вміння 
працювати у групі, знайомство з різними соціальними 
ролями; 

● вміння переконувати людей у своїй правоті, по-
вести їх за собою; 

● розвиток лідерських якостей керівників, готових 
і здатних приймати ефективні управлінські рішення і 
мобілізувати педагогічний колектив на їх виконання;

● забезпечення взаємодії всіх учасників 
інноваційного процесу; 

● делегування повноважень (у разі необхідності), 
пов’язаних з управлінням інноваціями, окремій особі, 
наприклад, введення посади заступника директора 
школи з інноваційного розвитку, в обов’язки якого 
можуть входити організація діяльності інноваційної 
ради школи, формування системи інформаційного 
забезпечення інноваційного процесу, консультування 
з актуальних проблем інноваційного процесу (інди-
відуальне чи групове, консультує сам або організовує 
консультації спеціалістів, у тому числі за межами школи), 
вивчення потреби педагогів у підвищенні інноваційної 
компетентності, їх попереднє оцінювання тощо; 

● здатність формувати команду, творчу групу 
розробників інновацій на різних рівнях інноваційного 
управління, діагностувати стан групи, стимулювати 
творчу активність.

Автономність і відповідальність – здатність 
самостійно виконувати завдання, розв’язувати задачі і 
проблеми та відповідати за результати своєї діяльності 
[22]. Керівник НЗ, який застосовує інноваційне 
управління, завжди прагне удосконалювати свою 

ня стабільності й творчої, інноваційної самоорганізації, 
враховуючи альтернативність майбутнього розвитку та 
особливості нелінійного поводження соціуму, які обме-
жують управлінські впливи. Теорії «суспільства знання» 
[8; 13] і «організації, що навчається» [19] обґрунтовують 
право і необхідність керівників НЗ удосконалюватися і 
навчатися протягом усього життя.

Систему професійних знань з інноваційного 
управління утворюють: 

● сучасні тенденції розвитку інноваційних 
теорій [13]; 

● парадигма «відкритих інновацій» [31]; 
● методичні основи розробки і впровадження 

управлінських рішень [13]; 
● зміст і процедури розробки інноваційних про-

грам та проектів; 
● особливості формування інноваційних команд, 

управління інноваторами, стимулювання інноваційного 
потенціалу на індивідуальному, груповому рівні та рівні 
навчального закладу; 

● вироблення та прийняття нових правил 
діяльності, прийняття інноваційного управлінського 
рішення, застосування інноваційних управлінських 
технологій, створення інноваційної управлінської струк-
тури та інфраструктури; 

● інституалізація та просування інновацій; 
● запобігання ризикам, пов’язаним з інноваціями. 
У розуміння специфічної логіки інноваційного 

управління включені такі уявлення:
● я знаю, як знайти сферу управління НЗ, яка 

потребує інноваційних змін; 
● я розумію, які процедури мені потрібно здійснити; 
● я володію інформацією про технології, за допо-

могою яких я можу управляти НЗ по-новому. 
Критеріями розуміння професійної діяльності мож-

на вважати сформований понятійний апарат, уміння 
визначити структуру та логічну послідовність вико-
нання діяльності. Перевірка адекватності розуміння у 
своєму емпіричному вигляді постає як практичне за-
стосування засвоєних людиною знань і уявлень про 
світ за даних специфічних обставин. Іноді цей критерій 
розуміння вважається єдиним і остаточним.

Прикладні навички, уміння, необхідні для 
інноваційного управління НЗ:

● добирати адекватні методики для збору та 
аналізу зовнішньої та внутрішньої інформації про 
діяльність НЗ; 

● правильно визначати мету і весь комплекс 
завдань, пов’язаних з конкретними обставинами 
життєдіяльності НЗ; 

● володіти механізмами цілепокладання, пла-
нування, аналізу, рефлексії, самооцінки успішності 
власної діяльності; 

● вміти генерувати і розробляти нові ідеї, ство-
рювати проекти для розвитку та вдосконалення 
інноваційної діяльності; 

● розробляти інноваційну стратегію і політику НЗ; 
● організувати інноваційний процес у НЗ 

відповідно до методології системного підходу та менед-
жменту інновацій; 

● орієнтуватися в стані невизначеності і визначати 
допустиму міру  ризику; 

● вміти долати перешкоди, що постійно вини-
кають; 

● володіти прийомами дій у нестандартних 
ситуаціях, евристичними методами вирішення про-
блем; 

● володіти навичками використання статистичних 
та інших методів аналізу діяльності; 

● застосовувати методи пошуку нових ідей і 
технічних рішень; 

● уміти складати бізнес-план проекту; 
● вміти оцінювати ринкову привабливість інновації 

та її конкурентоспроможність;
● володіти методами комерціалізації інновацій; 
● володіти прийомами планування інноваційного 

процесу; 
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позначення інноваційного управління як інтегральної 
характеристики керівника НЗ.

Висновки. Перспективним напрямом з огляду на 
проблему, що розглядається, вважаємо аналіз освітньо-
кваліфікаційної програми та освітньо-кваліфікаційної 
характеристики професійної підготовки магістрів 
за спеціальністю 8.000009 «Специфічні категорії. 
Управління навчальним закладом» (денної та заочної 
форм навчання), щодо визначення можливостей 
реалізації спроектованого змісту підготовки майбутніх 
керівників НЗ до інноваційного управління. 

Важливим також є аналіз наявних моделей 
сучасної підготовки керівників інноваційним процесом 
у різних предметних галузях: на основі індивідуальної 
дистанційної освіти, посилення традиційних змісту 
та форм підготовки кадрового резерву інноваційно-
продуктивною складовою, організації системи корпора-
тивного навчання, спеціальної професійної підготовки 
в умовах ВНЗ з метою подальшого використання на-
працьованого досвіду.
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діяльність задля забезпечення розвитку організації, в 
якій він працює, а саме: 

● управляти стратегічною програмою, спрямова-
ною на інноваційний розвиток НЗ;

● враховувати велику кількість змінних, що охо-
плюють матеріальні аспекти інноваційного управління 
(використання ресурсів), а також його функціональні 
(організація діяльності) та смислові аспекти; користу-
ватися ціннісним підходом і відповідними механізмами 
вирішення проблем, що виникають; 

● керувати інноваційними проектами; 
● приймати управлінські рішення стосовно 

інноваційної програми; 
● сприяти професійному розвитку (постійному 

оновленню знань, якісному зростанню навичок, знань 
і умінь) окремих інноваторів та/або груп, команд 
інноваторів; 

● самостійно підвищувати рівень знань з теорії та 
технологій інноваційного управління; 

● вміти приймати рішення у складних і непередба-
чуваних умовах (ця якість потребує застосування нових 
підходів та прогнозування); вивчати та узагальнювати 
нове у науці та практиці інноваційного управління; 

● надавати можливість автономно приймати 
рішення безпосередньо у підрозділах, де виконуються 
інноваційні програми; 

● оптимізувати інноваційні проекти у рамках 
інноваційної програми та контролювати доцільність 
реалізації інноваційної програми. 

Реалізація перелічених вище підстав передбачає 
розвиток особливих інноваційних якостей особистості 
керівника НЗ: оригінальне бачення світу, здатність 
по-новому побачити відоме, гнучкість мислення, що 
поєднана з пізнавальним інтересом і сприяє вико-
ристанню в інтересах суспільства невикористаних 
раніше можливостей людини. Для інноваційного стилю 
управління керівника НЗ характерні виявлення нової 
інформації, адекватна оцінка нового явища, продуктив-
на інноваційна управлінська діяльність, вміння цінувати 
творчий підхід, що проявляється іншими людьми, 
здатність керувати творчими групами, уміння навчати.

Керівники освітніх установ повинні бути здатні не 
тільки до оволодіння принципово новими знаннями, 
але й до оволодіння принципово новими методами, 
способами і прийомами управління кваліфікованими 
фахівцями, «їх взаємозв’язками і кумулятивними 
ефектами» спільної діяльності. Поява моделей само-
навчання (індивідуального, організаційного або 
громадського) збігається з розвитком інновацій, 
інноваційним способом мислення, який перетворює 
навчальний заклад у фабрику ідей і мрій, конкуруючу 
на основі уяви, натхнення, неповторності та 
ініціативності. Керівники НЗ повинні перевищувати 
своїх колег (керівників усіх інших видів виробництв) 
у здатності до реагування на зміни освітніх потреб, 
своєчасно забезпечувати необхідні освітні послуги 
відповідної кількості та якості. 

Майбутнього керівника НЗ необхідно навчити пра-
цювати з процесами розвитку людини, соціуму, освіти, 
власної особистості та діяльності. Тоді він буде здатний: 

● створювати освітнє середовище, в якому його 
майбутній учень, колега, підлеглий зможе вільно ви-
явити себе як суб’єкт духовного життя, моральних 
відносин;

● розробляти і застосовувати сучасні технології, 
засновані на інформаційно-комунікаційному, діалогіч-
ному, проектному підходах; 

● створювати умови і здійснювати психолого-
педагогічну підтримку особистісного розвитку, процесів 
соціалізації, здібностей, моральних якостей.

Найвищий рівень ефективності інноваційного 
управління, на наш погляд, – переведення діяльності 
колективу НЗ у режим самокерованої системи, за якої 
прогресивні зміни стануть незворотними і постійними. 

Безумовно, це не остаточний ряд характерологічних 
ознак з інноваційного управління керівника освітнього 
закладу, але, на нашу думку,  необхідний і достатній для 
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Сас Наталия Николаевна
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

 К ИННОВАЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ПРЕДЕЛАХ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ»

В статье автор на основе метода педагогического проектирования раскрывает содержание философско-методо-
логических и профессиональных знаний, специфической логики, прикладных навыков и умений, профессиональных 
ценностей и особых инновационных качеств личности – составляющих подготовки будущих руководителей учебных 
заведений к инновационному управлению.
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гическое проектирование, подготовка будущих руководителей учебных заведений к инновационному управлению, 
управленческие компетентности, компетентность в области инновационного управления, знание философско-ме-
тодологического и профессионального направлений, специфическая логика инновационного управления, приклад-
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Natalia Sas
TRAINING OF FUTURE LEADERS FOR INNOVATIVE MANAGEMENT: DESIGN OF THE MASTER PROGRAMME 

“EDUCATIONAL INSTITUTION ADMINISTRATION”
The article reveals the essence of philosophical, methodological and professional knowledge, specific logic, applied skills 

and abilities, professional values and special innovative personal qualities – the main components of future leaders` training for 
the innovative management. The method of pedagogical design is applied. 

Keywords: priority management, innovative management, competence approach, pedagogical projecting, future leaders` 
training for the innovative management, general, special and specific management competences, innovative management 
competence, philosophical, methodological and professional knowledge, specific logic of the innovative management, applied 
skills and abilities, innovative values, special innovative qualities of the leader at the educational institution.

У статті подано порівняльну характеристику педагогічних умов формування медіакомпетентності у ВНЗ різного 
спрямування у працях українських і зарубіжних дослідників. 

Ключові слова: показники, рівні, критерії медіакомпетентності, медіаосвіта, медіаосвітні засоби, медіаосвітні 
технології.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ 

У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

УДК 378.147.88 +371.214.43   САХНЕВИЧ  Інна Андріївна,  
 кандидат педагогічних наук,
 доцент кафедри англійської мови, 
 Івано-Франківський національний технічний університет 
 нафти і газу

● І. Чемерис (дослідження процесу формування 
професійної компетентності майбутніх журналістів за-
собами іншомовних періодичних видань) [11].  

Серед зарубіжних досліджень варто виокремити 
праці:

● Н. Леготіної (дослідження педагогічних умов 
підготовки студентів університету до реалізації 
медіаосвіти у загально навчальних закладах) [7];

● А. Вітт (аналіз процесу розвитку інформаційної 
компетентності у студентів технічного ВНЗ) [1];

● В. Гальченко (дослідження педагогічних 
умов формування інформаційної культури студентів 
технічного ВНЗ) [2].

Мета статті. Зважаючи на особливу актуальність 
проблеми упровадження медіаосвіти у світі та в Україні 
зокрема, основною метою нашого дослідження є 
порівняльний аналіз основних педагогічних умов за-
стосування медіаосвітніх засобів та технологій у 
професійній підготовці студентів ВНЗ для формування 
медіакомпетентності, а відтак і медіакультури у працях 
українських і зарубіжних дослідників. 

Серед основних завдань:
● порівняти основні критерії сформованості 

медіакомпетентності у студентів з різним рівнем 
фахової підготовки; 

● визначити основні загальнодидактичні засади 
застосування медіаосвітньої технології як одного з ос-
новних понять медіадидактики; 

● підбити підсумки основних етапів ефективної 
реалізації медіатехнології у професійній підготовці 
студентів; 

● на прикладі професійної підготовки студентів 
технічного профілю у вищому технічному навчаль-
ному закладі (далі – ВТНЗ) окреслити ті ефективні 
педагогічні умови, які дозволять використовува-
ти численні комунікативні джерела для задоволен-

Постановка проблеми та її актуальність. Серед 
основних напрямів розвитку медіаосвіти можна ви-
окремити:

● медіаосвіту майбутніх журналістів, майбутніх 
педагогів; 

● медіаосвіту як складову загальної освіти у шко-
лах і ВНЗ у двох основних формах – інтегрованій у 
традиційні дисципліни та автономній; 

● медіаосвіту в установах додаткової освіти; 
● дистанційну та самостійну або безперервну 

медіаосвіту. 
До цього переліку останнім часом почали додавати 

ще одне спрямування – медіаосвіту майбутніх фахівців 
різних напрямів підготовки. Як зазначила відома 
українська дослідниця медіапростору Г. Онкович, 
«…мова йде не просто про «медіа для всіх», а про те, 
як найбільш ефективно використовувати професійно-
орієнтовані медіатексти в підготовці майбутніх 
фахівців, щоб у подальшому вони успішно застосо-
вували навички роботи з мас-медіа для підвищення 
професійного рівня, самоосвіти впродовж усього 
життя» [8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вар-
то відзначити, що серед вітчизняних і зарубіжних 
праць дослідження медіаосвітньої компетентності 
в українському науковому просторі тільки набуває 
популярності як предмет ґрунтовного аналізу вче-
них, проте найбільш близькими до тематики нашого 
дослідження є, на наш погляд, роботи:

● Ю. Казакова (дослідження педагогічних умов 
застосування медіаосвіти у процесі професійної підго-
товки майбутніх вчителів) [5];

● І. Гуріненко (дослідження педагогічних умов 
застосування засобів мас-медіа у професійній під-
готовці майбутніх державних інспекторів з пожежної 
безпеки) [3];
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то враховувати як характер і рівень їх професійної 
підготовки у ВТНЗ, так і фаховий характер медіаосвітніх 
засобів. Також відзначаємо відносну залежність оцінно-
інтерпретаційного критерію від мотиваційного та 
інформаційного, хоча в окремих випадках він може 
бути дещо нижчим, що зумовлено, на наш погляд, 
недостатністю сформованих медіаосвітніх знань, вмінь 
і навичок: теоретичні знання в медіаосвітній галузі не 
можуть свідчити про високий інтерпретаційний рівень 
студентів аналізувати та критично осмислювати 
медіатексти, особливо фахового спрямування.

З табл. 1 видно, що високий і середній рівні 
мотиваційного, високий рівень практико-операційного, 
а також середній рівень творчого критерію мало 
різняться. Проте спостерігається деяка різниця у низь-
кому рівні мотиваційного, середньому і низькому рівнях 
практико-операційного, а також високому і низькому 
рівнях творчого критерію. Таку різницю можна по-
яснити, на наш погляд, дещо різними підходами до 
оцінювання результатів практичної роботи студентів з 
формування медіакомпетентності. 

Наприклад, творчий та практико-операційний 
критерії у дослідженні Н. Леготіної базуються на 
вивченні методики медіаосвіти: в основу оцінювання 
результатів формування творчого критерію покла-
дено ознаку наявності та (або) відсутності власних 
оригінальних прикладів завдань [7, с. 139], у той час 
коли у нашому експерименті він базується на виконанні 
нескладних творчих завдань загального характеру 
(підготувати рекламне оголошення українською та 
англійською мовами про вакансії в нафтогазовому 
виробництві, укласти двомовне резюме та розмістити 
його в Інтернеті, провести зйомку невеликої за обсягом 
фотосесії з місця проходження виробничої практики, 
підготувати невелику стінну газету на певну фахову 
тематику) з метою розвитку загальних практичних на-
вичок створення/розповсюдження медіатекстів тих ос-
новних видів і жанрів, які використовуються в процесі 
професійної підготовки. Саме тому, на наш погляд, 
досить велика частка студентів справилась з постав-
леними завданнями: низький рівень цього критерію 
зафіксовано у 20%. Не слід забувати і той факт, що 
характер професійної освіти (гуманітарний і технічний) 
також певною мірою впливає на отримані результати 
експериментального дослідження.

Серед педагогічних умов підготовки студентів до 
впровадження медіаосвіти у ЗНЗ Н. Леготіна визначає 
такі:

● підвищення мотиваційного чинника у студентів 
щодо реалізації медіаосвіти у школі;

● визначення змістового наповнення шкільної 
медіаосвіти;

● розробка відповідного комплексу творчих 
завдань.

Такі педагогічні умови органічно доповнюють 
визначені у дослідженні педагогічні умови щодо розроб-
ки, чіткого структурування та реалізації медіаосвітніх 
технологій у ВТНЗ із врахуванням основних цілей і за-
вдань професійної підготовки студентів.

Результати нашого дослідження дозволили зро-
бити висновок про те, що в процесі застосування 
медіаосвітніх технологій у професійній підготовці 

ня інтелектуальних і професійних потреб майбутніх 
фахівців не тільки під час навчання у ВТНЗ, але й про-
тягом усього подальшого життя, охоплюючи принцип 
«освіта упродовж життя». 

Методики медіаосвіти, представленої  як окремою 
навчальною дисципліною, так і допоміжною складовою 
інших традиційних навчальних дисциплін, повинні ста-
ти необхідною складовою навчально-виховного проце-
су у вищій національній школі, незважаючи на харак-
тер підготовки – гуманітарний або технічний. 

Виклад основного матеріалу. Спочатку спро -
буємо порівняти критерії сформованості медіа-
компетентності у студентів з різним рівнем фахової 
підготовки. Таке порівняння дозволить нам детальніше 
проаналізувати педагогічні умови формування 
медіакомпетентності, якій притаманні різні критерії. 

Механізми формування того чи іншого критерію 
також є різними. Ю. Казаков використовує критерії 
медіакомпетентності студентів на основі наукових 
досліджень відомого російського медіадослідника 
О. Федорова. Так, у результаті аналізу отриманих даних 
він доводить, що рівні мотиваційного та інформаційного 
критеріїв розвитку медіакомпетентності студентської 
аудиторії не збігаються, причому це явище має загаль-
ний характер і стосується приблизно 50% – 70% опиту-
ваних. За умови різних контактів з медіаджерелами, на 
думку Ю. Казакова, «студент може не володіти достат-
ньою поінформованістю у галузі медіа/медіакультури 
та навпаки» [5, с. 171]. Він стверджує, що найчастіше 
зустрічається варіант, коли інформаційний критерій 
вищий від мотиваційного. Крім того, дослідник 
виокремлює домінування у студентів – майбутніх 
вчителів – низьких рівнів оцінно-інтерпретаційного, пер-
цептивного і творчого критеріїв медіакомпетентності, які 
виявляються в багатьох чинниках, зокрема у незнанні 
студентами мови медіа, відсутності тлумачень позиції 
авторів та головних героїв медіатекстів тощо [5, с. 172]. 
На основі узагальнених даних Ю. Казаков робить вис-
новок про пряму залежність оцінно-інтерпретаційного 
критерію розвитку медіакомпетентності студентів від 
мотиваційного та інформаційного. 

Результати нашого експериментального 
дослідження, проведеного на базі таких ВТНЗ як Івано-
Франківський національний технічний університет наф-
ти і газу (ІФНТУНГ),  Національний технічний університет 
України «КПІ» (НТУУ «КПІ») та Приазовський дер-
жавний технічний університет (ПДТУ), підтверджують 
основні висновки дослідження Ю. Казакова. Так, 
спостерігається відсутність збігу мотиваційного 
та інформаційного критеріїв медіакомпетентності 
студентів, хоча в нашому випадку однаковою мірою 
зустрічаються як результати, коли інформаційний 
критерій вищий від мотиваційного, так і навпаки, коли 
він дещо (на 5 – 8%) нижчий або навіть і майже рівний.

Вважаємо, що результати наукових досліджень, 
зафіксовані у працях О. Федорова і Ю. Казако-
ва щодо переваги рівня інформаційного критерію 
медіакомпетентності молоді над рівнем мотиваційного 
критерію, не знаходять цілковитого підтвердження в 
нашому експериментальному дослідженні. У процесі 
ефективного застосування медіаосвітніх технологій 
майбутніми фахівцями технічних спеціальностей вар-

  Таблиця 1
Порівняння кінцевих результатів експериментального дослідження сформованості деяких критеріїв 
медіакомпетентності студентів з відповідними критеріями Н. Леготіної (у відсотковому відношенні)

Експериментальні групи ЕГ групи ІФНТУНГ, НТУУ «КПІ», ПДТУ ЕГ дослідження Н. Леготіної

Рівні/критерії високий середній низький високий середній низький

мотиваційний 32% 49% 19% 36,9% 56% 7,1%

практико-операційний 31% 41% 36% 30,95% 63,1% 6%

творчий 32% 49% 20% 6% 34,5% 59,5%
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І ● позитивному емоційному навчальному сере-
довищі тощо.

 Важливою у медіаосвітньому процесі, на дум-
ку О. Федорова, є реалізація принципів єдності роз-
витку творчих та інтелектуальних навичок, а також 
співвіднесення медіаосвітнього процесу із сучасною 
медіаситуацією, яка існує в регіоні (країні), що разом із 
негативними тенденціями (наприклад, маніпулятивний, 
негативний вплив засобів медіа) має й позитивні аспек-
ти (наприклад, широкі перспективи для викладачів 
ВТНЗ, пов’язані із приєднанням системи вищої освіти 
до єдиного Інтернет-освітнього простору, залучен-
ням до європейської системи освіти, який забезпечує 
вільне пересування студентів Європою для запозичен-
ня професійного досвіду тощо). 

З точки зору співвіднесення медіаосвіти як систе-
ми та медіаосвітньої технології як технології навчання 
окреслюється технологічний напрям організації проце-
су впровадження медіаосвіти у професійну підготовку 
майбутніх фахівців. Використовуючи загальні 
теоретичні положення щодо педагогічної технології, 
розроблені І. Дичківською [4], відзначаємо, що 
медіаосвітня технологія спрямована на ефективність 
професійної підготовки  студентів у ВТНЗ, яка включає:

● розробку критеріїв засвоєння медіаосвітніх 
знань, умінь та навичок;

● формування медіакультури майбутніх фахівців;
● оцінку медіаосвітніх знань, умінь і навичок;
● подання медіаосвітньої інформації;
● визначення етапів засвоєння медіаосвітньої 

інформації; 
● конкретизацію медіаосвітніх цілей;
● корекцію зворотнього зв’язку;
● засвоєння медіаосвітніх знань, умінь та 

навичок – формування медіакультури на усіх її рівнях.
Варто також відзначити, що важливий внесок у 

розробку технології навчання належить російським 
вченим Г. Лаврентьєву та Н. Лаврентьєвій. У своїй 
праці про інноваційні технології в системі освіти вони 
підсумували наукові здобутки дослідників щодо ос-
новних етапів розроблення будь-яких технологій на-
вчання незалежно від їх теми, цілей та змісту [6, с. 20]. 
Дослідивши загальну структуру технологій навчання, 
представлену згаданими науковцями, виокремлюємо 
дев’ять основних етапів реалізації медіатехнології у 
професійній підготовці майбутніх фахівців технічного 
профілю:

● аналіз змісту медіанавчання;
● визначення пріоритетних цілей використан-

ня медіаосвітніх технологій, на які зорієнтований 
викладач;

● визначення пріоритетної мети професійної 
підготовки майбутніх фахівців ВТНЗ із використанням 
медіаосвітніх технологій;

● вибір медіаосвітньої технології залежно від 
цілей її використання та мети професійної підготовки;

● розробка відповідної медіатехнології на основі 
медіатехнологічної карти; медіаосвітнє навчання;

● оцінка результатів медіаосвітнього навчання; 
● корекція/виправлення результатів медіаосвіт-

нього навчання;
● формування медіакультури майбутнього 

фахівця технічних спеціальностей на відповідних 
рівнях: медіаграмотності, медіакомпетентності, 
медіаобізнаності.

Враховуючи усе зазначене вище, відзначаємо, 
що основу застосування медіаосвітньої технології у 
професійній підготовці майбутніх фахівців складають 
саме дидактичні умови. 

Досліджуючи організаційні педагогічні умо-
ви формування інформаційної культури студентів 
ВТНЗ, В. Гальченко акцентує увагу на безперервно-
му процесі формування інформаційних знань і вмінь, 
організації самоосвітньої роботи студентів щодо фор-
мування інформаційної культури, створенні системи 
дистанційного навчання [2, с. 158]. Змістові педагогічні 
умови обов’язково містять, на думку дослідниці, 

майбутніх фахівців технічного профілю з метою фор-
мування медіакомпетентності потрібно враховувати усі 
педагогічні умови: 

● організаційно-методологічні, які передбачають 
формування позитивної мотивації з метою удоско-
налення професійної підготовки майбутніх фахівців 
технічного профілю; створення проблемної ситуації та 
стимулювання студентів для активного самостійного 
пошуку можливих варіантів вирішення за допомо-
гою застосування фахових медіаосвітніх засобів і 
технологій; поєднання аудиторної та самостійної ро-
боти студентів із залученням індивідуально-дослідних 
завдань (ІНДЗ) у проблемному медіанавчанні з метою 
ефективного застосування медіаосвітніх технологій; 
вибір тих видів медіаосвітньої діяльності студентів, які 
дозволять максимально реалізувати розвиток навичок 
критичного мислення та сприятимуть ефективному за-
стосуванню медіаосвітніх технологій;

● дидактичні, які охоплюють визначення ефек-
тивних напрямів, способів і підходів щодо застосуван-
ня медіаосвітніх технологій у професійній підготовці; 
виокремлення основного змісту та структури медіа-
освітніх технологій з метою їх ефективного застосу-
вання; пошук основних видів медіаосвітніх засобів і 
медіатехнологій навчання та обґрунтування важливості 
їх використання у професійній підготовці майбутніх 
інженерів технічних спеціальностей з метою формуван-
ня медіакомпетентності;

● контекстуальні, які визнано важливими 
педагогічними умовами застосування медіаосвітніх 
технологій, оскільки вони пов’язані з особливостями 
професійної підготовки майбутніх фахівців і проходять 
через усі зазначені вище педагогічні умови.

Саме у сукупності ці умови сприяють формуван-
ню медіакультури фахівців як необхідної складової їх 
професійної культури.

Варто наголосити на тому, що дидактичним умо-
вам належить особлива роль, пов’язана із визначен-
ням способу застосування медіаосвітніх технологій у 
професійній підготовці майбутніх фахівців технічної 
галузі. 

Проте спочатку спробуємо дослідити проблему 
визначення сутності самого поняття «медіатехнологія» 
у педагогіці. Медіатехнологія, на наш погляд, за зна-
ченням та сферою вживання наближена до окремої 
методики (проте, на противагу методиці, що є окре-
мою теорією, технологія є алгоритмом втілення мето-
дики на практиці) й охоплює зміст, форми та методи 
навчання. У професійній підготовці майбутніх фахівців 
технічного профілю вона моделює шлях освоєння 
медіаосвіти в межах навчальних дисциплін (окре-
мих тем, питань) загальнонаукового та професійного 
спрямування.

З функціональної точки зору медіаосвітня 
технологія – це технологія навчання – «сукупність 
методів, прийомів навчання, які гарантовано призво-
дять до заданого результату» (В. Юдін [12, с. 49]). Аналіз 
кількості технологічних етапів, ступінь їх складності, 
гнучкість та мобільність – це основні параметри 
доцільності впровадження медіаосвітніх технологій у 
професійну підготовку. Оскільки медіаосвітні технології 
підпорядковуються основним принципам та законам 
медіадидактики – частині медіаосвітнього процесу, то 
вони ґрунтуються на загальнодидактичних засадах:

● вихованні та всесторонньому розвиткові 
особистості під час навчання;

● основних принципах навчання: науковості, 
доступності, систематичності, єдності теорії та практи-
ки (причому практична сторона переважає над теоре-
тичною), наочності; 

● переході від аудиторного навчання до само-
навчання для реалізації сучасного гасла вищої освіти 
«Освіта впродовж життя»;

● зв’язку навчання з життям;
● врахуванні індивідуальних особливостей 

студентів;
● міцності засвоєння знань, вмінь та навичок;
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врахування гуманітарних аспектів професійної 
підготовки студентів у ВТНЗ.

Результати нашого дослідження також 
підтверджують, що поєднання аудиторних годин та 
годин самостійної роботи студентів із залученням 
індивідуально-дослідних завдань сприятиме ефек-
тивному застосуванню медіаосвіти та медіаосвітніх 
технологій у професійній підготовці студентів ВТНЗ. 
Майбутні фахівці технічних спеціальностей повинні бути 
готовими до самоосвіти та самовиховання, у тому числі 
за допомогою та на матеріалах медіазасобів як загаль-
ного, так і фахового спрямування,  упродовж життя. 
Таку готовність можна визначити як реалізацію одно-
го з основних дидактичних принципів сучасної вищої 
освіти. Ступінь самостійності діяльності студента також 
розглядається у дослідженні Т. Хачумян [10] як один з 
важливих показників формування критичного мислен-
ня студентів. Саме на розвиток критичного мислення 
спрямовані практичні завдання розробленого нами 
спецкурсу з формування основ медіакомпетентності 
майбутніх фахівців нафтогазового профілю [9].

Порівнюючи результати дослідження з результа-
тами, отриманими під час аналізу процесу розвит-
ку інформаційної компетентності у студентів ВТНЗ 
науковцем А. Вітт, вважаємо медіаграмотність і 
медіакомпетентність рівнями медіакультури, які перед-
бачають знання, вміння і навички студентів свідомо пра-
цювати з потрібною медіаінформацією, що міститься 
не тільки на комп’ютерному рівні, але й в інших 
медіазасобах різними мовами: фільмах, друкованій 
продукції, Інтернет-джерелах тощо, у той час коли 
А. Вітт розглядає інформаційну компетентність виключ-
но через призму комп’ютерної грамотності [1].

Враховуючи численні результати досліджень 
О. Федорова, І. Чемерис та інших дослідників, серед 
основних критеріїв формування медіакомпетентності 
виокремлюємо контактний, мотиваційний, інформа цій-
ний, оцінно-інтерпретаційний, перцептивний, практико-
операційний і творчий та три їх рівні – високий, середній, 
низький. 

Висновки. Підтримуючи погляди І. Чемерис та вра-
ховуючи специфіку професійної підготовки у ВТНЗ, а 
також гуманітарний характер медіаосвіти, розглядаємо 
медіаосвіту, а відтак і медіакультуру як необхідний 
структурний елемент професійної підготовки майбутніх 
фахівців технічних спеціальностей, їх професійної куль -
тури, що сприяє формуванню кваліфікованого інтелекту-
ала, самостійного прагматика і творчої особистості.

Результати дослідження можуть бути використані 
для обґрунтування та подальшого ефективного впро-
вадження медіаосвітніх засобів і технологій у ВТНЗ 
України.

Сахневич И.А.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ 

В РАБОТАХ УКРАИНСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ
В статье приводится сравнительная характеристика педагогических условий формирования медиакомпетентно-

сти в высшей школе разных типов в работах украинских и зарубежных исследователей. 
Ключевые слова: показатели, уровни, критерии медиакомпетентности, медиаобразование, медиаобразователь-

ные средства, медиаобразовательные технологии. 
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Н. Голуб [1; 2], де риторика розглянута як розділ кур-
су сучасної української літературної мови, що навчає 
ефективній гармонійній українськомовній комунікації 
в педагогічній сфері, сприяє успішній організації на-
вчально-виховного процесу і формуванню риторичної 
компетенції. 

Великий розділ «Риторика у навчальному процесі» 
має збірник «Сучасна педагогічна риторика: теорія, 
практика, міжпредметні зв’язки» [6, с. 103–194] за 
редакцією Т. Космеди; проте в ньому більшість статей 
українських авторів не дотична до нашої теми і має 
обмежений характер. До детальнішого аналізу цих та 
інших праць ми повернемося у наступних студіях. На-
уковий інтерес до означеної проблематики постійно ви-
являють і такі знані в Україні науковці, як С. Абрамович, 
Л. Мацько, Г. Сагач, М. Чікарькова та ін. Його прояв-
лено також у публіцистичних і навчально-методичних 
розробках українських педагогів-риторів.

Мета статті. Виявити й окреслити деякі важливі 
компоненти впливу євроінтеграційного чинника 
на дослідження риторики як навчально-виховної 
дисципліни в системі вищої гуманітарної освіти України 
початку ХХІ ст. з огляду на досвід авторки статті в 
підготовці до роботи Міжнародної конференції «Рито-
рика в Європі» (м. Саарбрюккен, 8–13 жовтня 2013 р.); 
приділити увагу відображенню надбань європейської 
риторики в методичних розробках українських 
педагогів-риторів. 

Виклад основного матеріалу. Вияв важливих 
компонентів впливу євроінтеграційного чинника на до-
слідження риторики як навчально-виховної дисципліни 
в системі вищої гуманітарної освіти України початку 
ХХІ ст., як на наше переконання, доцільний у контек-
сті вивчення ролі, значення, місця і потенціалу ритори-
кознавчих дисциплін у визначених координатах. Межа 
нинішніх століть і тисячоліть презентує сучасну ритори-
ку як універсальну царину гуманітарного знання, яка 
дедалі впевненіше стає дорогоцінним надбанням ба-
гатьох культурно-освітніх закладів України і світу. До її 
вивчення прикута увага багатьох вітчизняних і зарубіж-
них науковців та викладачів. Риторика, значення якої 
сьогодні важко переоцінити, є комплексною наукою, 
що інтегрує в собі низку суміжних дисциплін соціаль-
но-гуманітарного циклу – етику і логіку, філософію та 
естетику, психологію і педагогіку, літературо- й мовоз-
навство, культурологію та теорії масових і соціальних 

Постановка проблеми та її актуальність. За-
для вирішення багатьох проблемних питань щодо 
забезпечення якості сучасної вищої освіти, за поло-
женнями першої Міжнародної науково-практичної 
конференції «Європейська інтеграція вищої освіти 
України в контексті Болонського процесу» (Київ, 25–26 
жовтня 2012 р.) [5], рекомендовано здійснити кроки 
з підвищення ефективності навчання, викладання й 
оцінювання. Йдеться про запровадження результат-
ного (компетентнісного) підходу за проектом Тюнінг і 
на основі Національної рамки кваліфікацій (НРК) та 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи (ЄКТС), а також про розвантаження від пере-
важно навчальної роботи та активізацію дослідницько-
інноваційної діяльності викладачів, розвиток навчання 
через дослідження та самостійну роботу студентів. 

Дослідження нами проблеми підвищення 
ефективності викладання риторикознавчих дисциплін 
у вищій школі України на засадах компетентнісного 
підходу дозволяє виявити деякі вузлові момен-
ти у вирішенні цього питання. На нашу думку, без 
ґрунтовного вивчення ролі, значення, місця і потуж-
ного потенціалу риторикознавчих дисциплін (з їхніми 
скарбами прадавньої пам’яті людства та можливо-
стями багатоманітного і різноспрямованого впливу 
на сучасну комунікативну аудиторію) у визначених 
нами координатах важко говорити про позитивні 
зрушення щодо якості вищої освіти та формування 
елітарної риторичної особистості початку ХХІ ст. – 
людини морально зрілої, усебічно розвиненої, рито-
рично освіченої, професійно компетентної, фахово і 
творчо реалізованої, соціально активної, матеріально 
забезпеченої, свідомо відповідальної за свої риторичні 
вчинки перед прийдешніми поколіннями. 

Євроінтеграційний чинник цього питання дозволяє 
виявити деякі важливі компоненти щодо його впли-
ву на дослідження риторики та риторикознавчих 
дисциплін у системі вищої гуманітарної освіти України 
початку ХХІ століття. Серед них і можливість долучи-
тися до вивчення кращих здобутків провідних фахівців 
у цій сфері знань і старань людства, зберігаючи при 
цьому своєрідність національних риторичних традицій 
у викладанні риторики й здійсненні риторикознавчих 
досліджень. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Дослідженню риторики у вищій школі присвячені праці 

У статті зауважено на декількох важливих компонентах впливу євроінтеграційного чинника на дослідження рито-
рики та риторикознавчих дисциплін у системі вищої гуманітарної освіти України початку ХХІ століття. Приділено увагу 
відображенню надбань європейської риторики в методичних розробках українських педагогів-риторів. У викладі вра-
ховано досвід авторки в підготовці до участі в Міжнародній конференції «Риторика в Європі» (м. Саарбрюккен, 8–13 
жовтня 2013 р.). 

Ключові слова: євроінтеграційний чинник, риторикознавчі дослідження, риторика як навчально-виховна 
дисципліна, риторикознавчі дисципліни.

ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ЧИННИКА 

НА ДОСЛІДЖЕННЯ РИТОРИКИ 
ТА РИТОРИКОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН 

У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

УДК 378:808.5](4)"200"   ЩЕРБАКОВА Олена Анатоліївна,  
 кандидат філологічних наук, доцент, 
 старший науковий співробітник відділу теорії та методології 
 гуманітарної освіти,
 Інститут вищої освіти НАПН України 
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ні дослідники з дванадцятьох країн світу – Норвегії, 
Литви, Бразилії, США, Німеччини, Греції, Іспанії, Укра-
їни, Португалії, Нідерландів, Ізраїлю й Італії (перелік 
країн поставлено за порядком згадування їх у програмі 
конференції. – О. Щ.) [7]. 

Перелік наукових зацікавлень риторів початку 
ХХІ ст. і третього тисячоліття (імена і прізвища учас -
ників секції наведено в оригіналі, за програмою 
конференції. – О. Щ.) доволі широкий: 

● Вивчення другої мови як мистецтво характеру 
(Ove Bergersen, Норвегія);

● Риторика як предмет викладання в рамках фі-
лологічної підготовки на факультеті гуманітарних наук 
університету м. Вільнюса (Skirmante Birzietiene, Латвія);

● Риторика нових технологій у сучасному суспіль-
стві: навчальні інструменти в контексті викладання у 
школі (Janaina Garcia, Бразилія);

● Риторичний підхід до викладання Шекспіра в се-
редній школі (Kassandra Hammer, США);

● Викладання риторики та «навчання навчанню» 
(Karin Kröninger, Німеччина);

● Європейський горизонт національної освіти в 
риториці Ніколая Грунтдвіга. Навчальне бачення кон-
цепції та рецепції (Alexander Meier, Німеччина);

● Роль оратора: поради Неофітоса Вамваса сто-
совно виступів перед аудиторією (Christina-Panagiota 
Manolea, Греція);

● Риторичні аспекти викладання в Європейсько-
му просторі вищої освіти (Conception Naval, Іспанія);

● Риторичний аналіз етики та пристрасті в педаго-
гічний промовах (Glauria Janaina Santos, Бразилія);

● Попередні заходи щодо створення риторичних 
навичок молоді пізньої античності та їх застосування в 
європейській практиці сучасної школи (Georgios P. Tso-
mis, Греція);

● Чи був Ваш поганий викладач гарним ритором? 
На основі видання «Рідна мова» Джозефа Джакото (Vi-
nicius B. Vicenzi, Португалія);

● Які риторичні техніки допоможуть зробити так, 
щоб аудиторія запам’ятала повідомлення? Сучасний 
аналіз підручників публічних виступів англійською та ні-
дерландською мовами (Martijn Wackers / Jong de Jaap / 
Bas Andeweg, Нідерланди);

● Офіційний лист як поєднання трьох жанрів 
(Battzion Yemini, Ізраїль);

● Належне використання дебатів як показник здо-
рового суспільства (Adelino Cattani, Італія). 

Як бачимо з наведених прикладів, переважна час-
тина заявлених тем стосується проблематики вищої 
школи різних країн світу, тож можна буде з’ясувати 
головні тенденції з підвищення якості й ефективнос-
ті викладання риторикознавчих дисциплін у системі 
вищої освіти у присутніх на форумі промовців.

Бажання глибшого аналізу тільки-но започаткова-
ної наукової проблематики спонукало шукати місця й 
осередки людей-однодумців, де можна було презенту-
вати свою тему, обговорити її із зацікавленими колега-
ми і представити сьогоднішнім дослідникам риторики 
праці українських педагогів-риторів. Подана нами тема 
(французькою мовою) – «Aspect de l’intégration euro-
péenne de l’étude de la rhétorique comme une discipline 
éducative dans le système de l’enseignement supérieur des 
sciences humaines en Ukraine au début de XXIe siècle» [8] 
(у програмі на сайті університету виставлена назва ні-
мецькою мовою – «Eurointegrationsaspekt der Studie der 
Rhetorik als pädagogischen Disziplin im Hochschulbereich 
humanitärer Ausbildung der Ukraine Beginn des XXI Jahr-
hunderst») [7]. Вона присвячена дослідженню риторики 
як навчально-виховної дисципліни в системі вищої гу-
манітарної освіти України початку ХХІ ст. Наші презен-
таційні матеріали надіслані організаторам конференції 
і найближчим часом з ними можна буде ознайомитися 
на сайті форуму.

З метою виконання завдання виявлення й окрес-
лення деяких важливих компонентів впливу євроінте-
граційного чинника на подане дослідження приділимо 
увагу відображенню надбань європейської риторики в 

комунікацій, журналістську й сценічну майстерність 
тощо. Вона є наукою про закони управління мисленнє-
во-мовленнєвою діяльністю людини – такі закони, що 
визначають ефективність, переконливість, доцільність, 
виразність її життєдіяльності. 

Вияв важливих компонентів впливу євроінтеграцій-
ного чинника на дослідження риторики як навчально-
виховної дисципліни в системі вищої гуманітарної осві-
ти України початку ХХІ ст. полягає і в можливості долу-
читися до вивчення кращих здобутків провідних фахів-
ців у цій сфері знань і старань людства, зберігаючи при 
цьому своєрідність національних риторичних традицій 
у викладанні риторики й здійсненні риторикознавчих 
досліджень. Науковці та педагоги мають доступ до 
сучасної оригінальної та перекладної фахової літера-
тури з риторики таких більше чи менше знаних у світі 
європейських вчених і практиків у цій галузі, як К. Бре-
демайєр («Чёрная риторика. Власть и магия слова»), 
Х. Леммерман («Уроки риторики и дебатов», «Учебник 
риторики»), Х. Л. Рамірес («Поновлення риторики як 
основи громадянства і освіти”), І. Томан («Мистецтво 
говорити») та інших. Привертає увагу видання «Про-
мови, що змінили світ» (2009 р.), але воно, як і наведені 
назви в цьому абзаці, не має відношення до методич-
них розробок, а презентує перекладені з російської 
мови промови найвидатніших людей світу, зокрема 
європейців. Риторикознавчих книг-підручників чи по-
сібників, та ще й українськомовних, не так багато ви-
дано в Україні за останні десять–двадцять років. 

Визначальним фактором щодо євроінтеграційного 
впливу на вивчення ролі, значення, місця і потен -
ціалу риторики в європейських країнах вбачаємо 
можливість особисто долучитися до обговорення 
риторикознавчих питань у рамках міжнародних 
форумів. Цього року відбулися: ХVІІ Міжнародна 
науково-практична конференція в Росії «Совре -
менная риторика в общественно-речевой педаго-
гической практике» (Москва, 30 січня – 1 лютого 
2013 р.) та П’ята міжнародна конференція з риторики 
в Іспанії (Барселона, 25–27 березня 2013 р.).

Проведення Міжнародної конференції «Риторика в 
Європі» заплановано в Німеччині на цей рік, оскільки 
він вважається ювілейним в історії дисципліни 
(387 року до Р. Х., або 2400 років тому, Ісократ 
заснував свою школу риторики та філософії). Допоки 
йдеться про підготовку до її роботи (матеріали 
надіслані, тема і резюме виставлені на сайті 
Університету землі Саар) [3]. Цей захід організовано 
Інститутом європейської риторики (Німеччина) (нім. – 
Europäisches Institut für Rhetorik (EIR), франц. – Institut 
Européen de Rhétorique (IER)), який очолює професор 
Н. Гутенберг (Norbert Gutenberg). В організації та 
проведенні конференції «Риторики в Європі» беруть 
участь (далі – мовою оригіналу. – О. Щ.) Universität 
des Saarlandes / Université du Luxembourg / Europäische 
Akademie Otzenhausen. У конференції зголосилися 
виступити, подати доповіді на панелі чи відвідати 
семінари 180 дослідників із 120 університетів 
30 країнах світу. Форум присвячено інтернаціональній 
і міждисциплінарній риториці; він має на меті ініціювати 
широке відображення різнобічних актуальних для 
нашого часу проблем крізь призму риторичної галузі. 
У запрошенні на конференцію відмічається також, що 
серед чисельних проблем сьогодення – медіальних, 
міжкультурних, міжособистісних – риториці належить 
вирішальне значення в передачі ключових кваліфіка-
цій – «навичок спілкування». 

Дослідження в риториці (з європейською перспек-
тивою) означає розвідку риторики, діахронії та синх-
ронії як дисципліни і практики спілкування в аспекті 
«interculturalism» і «transculturalism». На цьому форумі 
будуть представлені секції (розділи): виступ і навчан-
ня; риторика, переклад і міжкультурна комунікація; 
медіа-риторика; риторика і політика; судова риторика, 
гомілетика: риторика і релігія, питання мовлення і віри, 
аргументація; риторика і філософія. Так, приміром, у 
роботі секції № 1 («Говорити та навчатися») заявле-
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ричних традицій у викладанні риторики й ораторського 
мистецтва для майбутньої еліти України. 

Усе це (та багато інших чинників) свідчить на ко-
ристь не до кінця оціненого, але потужного потенціалу 
риторики (з її скарбами прадавньої пам’яті людства і 
можливостями багатоманітного та різноспрямованого 
впливу на сучасну комунікативну аудиторію), фор-
мування елітарної риторичної особистості початку 
ХХІ ст. – людини морально зрілої, усебічно розвиненої, 
риторично освіченої, професійно компетентної, фахово 
і творчо реалізованої, соціально активної, матеріально 
забезпеченої, свідомо відповідальної за свої риторичні 
вчинки перед прийдешніми поколіннями. 

Висновки. На підставі проведеного аналізу було 
виявлено й окреслено деякі важливі компоненти впли-
ву євроінтеграційного чинника на дослідження ритори-
ки як навчально-виховної дисципліни в системі вищої 
гуманітарної освіти України початку ХХІ ст., а також 
приділено увагу відображенню надбань європейської 
риторики в методичних розробках українських 
педагогів-риторів. 

Наголошено й на необхідності збереження своє -
рідності національних риторичних традицій у викладанні 
риторики й ораторського мистецтва для майбутньої 
еліти України. У викладі використано авторські 
матеріали, підготовлені для участі у згадуваній 
конференції.

Порушені питання є надзвичайно важливими для 
вивчення ролі, значення, місця і потенціалу риторики у 
визначених координатах. Сподіваємося, що обговорен-
ня презентованої тематики сприятиме поглибленому 
осмисленню виявлених на сьогодні проблем у нашому 
подальшому дослідженні з підвищення ефективності 
викладання риторикознавчих дисциплін у вищій школі 
України на засадах компетентнісного підходу.
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методичних розробках українських педагогів-риторів. 
За останнє десятиріччя світ побачили українськомовні 
видання і перевидання з назвами: «Риторика», «Рито-
рика загальна та судова», «Риторика: майстерність пе-
реконання», «Судова риторика», «Ділова риторика», 
«Прокурорська риторика», «Сучасна риторика», «Ри-
торика вчителя-словесника», «Риторика, культура та 
техніка мовлення вчителя-логопела», «Основи рито-
рики», «Основи педагогічної риторики», «Ораторське 
мистецтво. Постановка голосу й мовлення», «Мисте-
цтво презентації», «Основи ораторського мистецтва», 
«Основи ораторської майстерності в умовах конфлік-
тної взаємодії», «Риторична майстерність», «Сучасна 
риторика», «Українська риторика», «Еристика», «Сце-
нічна мова», «Культура усного слова», «Якісне мов-
лення», «Майстерність мовлення дикторів і телеведу-
чих», «Мовленнєва комунікація». Переважна більшість 
із них – звичайно ж, із назвою «Риторика».

Таким чином, на сьогоднішній день виявлено 
25 найменувань курсів, які й складатимуть основу ри-
торикознавчих дисциплін вищої школи України початку 
ХХІ ст. Навчально-методичні розробки з цими назвами 
(посібники, підручники, словники, хрестоматії, прак-
тикуми, збірки тестових завдань) призначені для сту-
дентів ВНЗ – майбутніх юристів, правників, філософів, 
дипломатів, журналістів, редакторів, філологів, психо-
логів, педагогів, менеджерів, рекламістів, економістів, 
артистів та ін.

Чималу увагу в своїх методичних розробках 
українські науковці-ритори приділяють висвітленню 
надбань європейської риторики. Так, наприклад, у 
модулі державного стандарту «Риторика», вміщеному 
в навчальному посібнику Любові та Оксани Мацько 
«Риторика» [4, с. 304] виділено блок «Античні дже-
рела риторики». У ньому закладено розгляд таких 
питань, як: міфологічні витоки красномовства, пере-
думови виникнення риторики у Стародавній Греції, 
подальший розвиток риторики у Давньому Римі, вне-
сок найвидатніших ораторів античності (Перикла, 
Лісія, Горгія, Ісократа, Демосфена, Сократа, Платона, 
Аристотеля, Марка Туллія Цицерона, Марка Фабія 
Квінтіліана, Тацита, Тертуліана, Августина Аврелія, 
Василія Кесарійського, Іоанна Златоустого й багатьох 
інших промовців і проповідників), життєдіяльність яких 
мала незаперечний вплив на становлення світської та 
церковно-богословської риторики й ораторського ми-
стецтва на наших вітчизняних теренах. 

Із надбаннями європейської риторичної спадщи-
ни тісно пов’язаний практично кожний пункт із низки 
історико-теоретичних і прикладних питань (із їхніми 
подальшими – сучасними – інтерпретаціями), котрі 
розглядаються під час вивчення риторикознавчих 
дисциплін (і супроводжують студентів ВНЗ на кожному 
кроці їхнього навчання – від першого й до останнього 
курсу). Йдеться про:

● вправність із техніки мовлення та постановки 
голосу професійного мовця;

● тренування у творенні власних промов і виразне 
читання зразків ораторської прози; 

● показники класичного риторичного канону та 
складники моделі ораторської діяльності; 

● методика й етапи підготовки публічного 
виступу; 

● компоненти структури ораторського твору та 
якості хорошого оратора; 

● уявлення про риторичний ідеал і специфіку си-
стеми образів ораторів античності; 

● особливості жанрової палітри мистецтва крас-
номовства та риси важливих риторичних категорій; 

● стилі ораторських промов та ознаки їх 
майстерності; 

● принципи конструктивної взаємодії оратора зі 
співрозмовниками та критерії оцінки риторичної куль-
тури мовця тощо. 

Вважаємо важливим наголосити в даному контексті 
на необхідності вивчення досвіду інших країн світу, а 
заразом – збереженні своєрідності національних рито-
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до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних 
інтересів молодших школярів зумовлює появу нового 
конкурентоспроможного фахівця, готового не лише 
до передачі знань, умінь й навичок, а й до індивідуаль-
ної роботи з кожним учнем відповідно до його інтере сів. 
Учителя, який спроможний розробляти й використову-
вати діагностичні методики, програми у своїй профе-
сійній діяльності. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Ідея мотивування та стимулювання студентів до на-
вчання в теорії та практиці не є новою. У педагогічній лі-
тературі представлено чимало результатів досліджень, 
фактів з цієї проблеми. У працях І. Глікмана розкрито 
роль стимулювання в навчально-виховному процесі, 
методи та методика стимулювання до навчання, сис-
темну технологію стимулювання, а також особливості 
стимулювання при рейтинговій організації навчання у 
ВНЗ [3]. Питання стимулювання самостійної навчаль-
ної діяльності студентів у психолого-педагогічних до-
слідженнях розкрито у працях О. Жерновникової,    
В. Мартинюк [4; 12].

Теорія єдності мотивації навчання і навчальної ді-
яльності, мотиваційні механізми як системи взаємоді-
ючих факторів, засобів, структур, стосунків і зв’язків у 
навчанні висвітлено у працях О. Журавльової [5].

Однією з пріоритетних педагогічних умов підготов-
ки майбутніх учителів початкових класів до діагнос-
тичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів 
молодших школярів є формування в них мотивації та 

Постановка проблеми та її актуальність. Модер-
нізація системи вищої освіти України, зумовлена 
приєднанням до Болонської конвенції та входжен-
ням у світовий соціокультурний простір [14], потре-
бує прискореного інноваційного розвитку всіх сус-
пільних процесів, створення відповідних умов для 
всебічної самореалізації та самоствердження кожної 
особистості. 

У Законі України «Про освіту» зазначено, що «вища 
освіта забезпечує фундаментальну наукову, профе-
сійну та практичну підготовку, здобуття громадянами 
освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покли-
кань, інтересів і здібностей» [8, с.19]. Закон України 
«Про вищу освіту» передбачає «створення всіх відпо-
відних умов для самореалізації та самоствердження 
особистості, забезпечення потреби суспільства у ква-
ліфікованих фахівцях» [8, с.31]. 

Галузева Концепція розвитку неперервної педаго-
гічної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України 
від 14 серпня  2013 р. № 1176) наголошує на необхід-
ності постійного вдосконалення системи підготовки 
та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і пе-
дагогічних працівників, що зумовлюється зміною ролі 
людини в сучасному світі, баченням ідеалу освіченості 
людини та висуванням нових вимог до якості людсько-
го капіталу [9]. У цьому контексті виникає потреба в 
підготовці фахівців, здатних забезпечити соціаль-
не замовлення та потреби сучасного суспільства. 
А готовність майбутнього вчителя початкових класів 
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У статті проаналізовано основні ідеї провідних педагогів і психологів щодо мотивування та стимулювання студентів 
до навчання; розкрито значення понять «мотив», «мотивування», «стимул», «стимулювання»; розглянуто структуру 
мотивації (зовнішня і внутрішня мотивація); висвітлено зміст, основні напрями та умови формування професійної моти-
вації студентів у вищих навчальних закладах (далі – ВНЗ) – майбутніх учителів початкових класів – до діагностичного 
супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів; подано ознаки педагогічного стимулювання, а також 
визначено методи стимулювання майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізна-
вальних інтересів молодших школярів.

Ключові слова: мотивація, стимулювання, професійна мотивація, діагностика, діагностичний супровід, пізнаваль-
ний інтерес. 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ДІАГНОСТИЧНОГО 

СУПРОВОДУ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

УДК 378:373.3  НОВИК Ірина Михайлівна,  
 викладач кафедри педагогіки, аспірант, 
 Київський університет імені Бориса Грінченка 
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пізнавальних інтересів молодших школярів може бути 
визначено за трьома основними напрямами:

● формування потреб і мотивів професійного роз-
витку діагностичного супроводу розвитку пізнавальних 
інтересів молодших школярів у студентів;

● формування знань про діагностичний супровід 
розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів, 
умінь і навичок його здійснювати;

● оцінка професійних здібностей і можливостей 
майбутніх учителів початкових класів до діагностичного 
супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших 
школярів.

Численні спостереження, аналіз наукових дже-
рел, теоретичні дослідження і власний педагогічний 
досвід автора дали змогу визначити основні умови, 
що впливають на формування професійної мотивації 
студентів щодо діагностичного супроводу розвитку 
пізнавальних інтересів молодших школярів. Серед них 
виокремлюємо:

● розширення навчально-професійного світогля-
ду студентів (гуртки, факультативи, спецкурси, участь у 
наукових конференціях, семінарах, круглих столах; зу-
стрічі, дискусії з ученими, які працюють над проблемою 
діагностування пізнавальних інтересів);

● використання сучасних форм і методів навчан-
ня, постановка навчальних,  нестандартних завдань;

● самостійна навчальна діяльність студентів (на-
писання рефератів, курсових, творчих робіт, есе з даної 
проблеми);

● можливість апробовувати підібрані (створені) 
методики у школах; 

● матеріально-технічна база для забезпечення 
навчального процесу у ВНЗ (підручники, наукова літе-
ратура, у тому числі періодичні, навчально-методичні 
видання, комп’ютерне, технічне оснащення).

Для формування мотивів у майбутніх учителів по-
чаткових класів до діагностичного супроводу розвитку 
пізнавальних інтересів молодших школярів використо-
вуються всі можливі способи організації навчального 
процесу, що мають стимулюючий вплив.

Вважаємо за необхідне розкрити значення стиму-
лювання студентів ВНЗ – майбутніх учителів початко-
вих класів – до діагностичного супроводу розвитку піз-
навальних інтересів молодших школярів. 

Стимулювання розглядаємо як додатковий інстру-
мент для формування внутрішніх мотивів у студентів. 
Стимул – спонукання активності ззовні. Стимул стає 
дієвим лише в тому випадку, якщо він перетворюєть-
ся у внутрішній мотив. Стимул дає очікуваний ефект, 
якщо він відповідає мотивації студента. Якщо стимул 
не співпадає з мотивацією, то він має короткостроко-
вий вплив або взагалі не дає ефекту. Ступінь впливу 
стимулу дуже індивідуальний і залежить від якостей, 
схильностей та психологічних особливостей студентів. 

У Стародавньому Римі словом «stimulus» позна-
чали заточену палицю, якою кололи биків, завдаючи 
їм болю. Тому головним завданням є «підштовхнути» 
майбутніх учителів початкових класів до діагностично-
го супроводу розвитку пізнавальних інтересів молод-
ших школярів.

Стимул як основну категорію педагогічного сти-
мулювання, науковці (І. Глікман, О. Жерновникова, 
В. Мартинюк) [3; 4; 12] характеризують за чотирма 
ознаками, що:

● передбачає цілеспрямований вплив на певні по-
треби та мотиваційну сферу особистості; 

● розрахований на отримання відповідної реакції, 
яка перейде в дію;

● завжди перебуває в контакті з іншими 
педагогічними засобами, утворюючи стимулюючу 
ситуацію;

● обов’язково несе в собі емоційний заряд, 
здатний викликати емоційний стан, який відповідає 
педагогічній меті.

Ми маємо враховувати й ті помилки, упереджен-
ня, а також застарілі засоби стимулювання, які не 
тільки пропонувались і практикувалися раніше, але й 

стимулювання. Дослідження науковців (А. Бакурадзе, 
С. Занюк, А. Маслоу, Х. Хекхаузен) [1; 7; 13; 17] дають 
можливість стверджувати, що мотивація є однією з 
фундаментальних проблем як у психології, так і в пе-
дагогіці. 

Для удосконалення освітнього процесу у вищому 
навчальному закладі, мотивування та стимулювання 
студентів сучасні педагоги намагаються використову-
вати активні методи навчання (створення ситуацій ін-
тересу, організація ділових ігор, навчальних дискусій, 
круглих столів, мозкових штурмів, розігрування ролей 
тощо), форми (лекції, практичні, семінарські, індиві-
дуальні заняття, екскурсії, факультативи, гуртки, кон-
курси, олімпіади) та засоби навчання (впровадження 
інформаційних технологій в освітній процес, викорис-
тання мультимедійних матеріалів, графічних засобів 
(картини, малюнки, схеми). За таких умов студенти 
отримують можливість проявити свою творчість, у тому 
числі й наукову.

Мета статті. Полягає у розкритті особливостей та 
визначенні ефективних методів мотивування та сти-
мулювання студентів ВНЗ – майбутніх учителів почат-
кових класів – до діагностичного супроводу розвитку 
пізнавальних інтересів молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу. У психологічній 
літературі немає однозначного тлумачення поняття 
«мотив». Так, В. Аванесов вважає, що мотив – це те, 
що виникає в певних об’єктивних умовах, більш-менш 
усвідомлене спонукання до діяльності, що виражає по-
треби особистості, пов’язані з цілями і реалізовані під 
впливом конкретних соціальних вимог [2].

Сучасний тлумачний словник української мови по-
няття «мотив» визначає як «підставу, привід для 
певної дії, вчинку; причину», а термін «мотивація»  –  
як «сукупність мотивів, доказів для обґрунтування 
чогось» [16, с. 412]. 

У психологічній енциклопедії поняття «мотив» ха-
рактеризується через позначення різних явищ і станів, 
що викликають активність суб’єкта: «Мотив  – причина, 
що спонукає до діяльності, яка спрямована на задово-
лення певних потреб. У ролі мотивів можуть виступати 
потреби, інтереси, прагнення, емоції, установки та іде-
али. Мотивація – система спонукань, які зумовлюють 
активність організму і визначають її спрямованість» 
[15, с. 212].

Науковцями (С. Занюк, О. Кочарян, А. Маслоу, 
Х. Хекхаузен)  [6; 10; 13; 17] доведено, що в структуру 
мотивації навчання входить зовнішня та внутрішня 
мотивація. До зовнішньої мотивації належать фактори, 
які впливають ззовні, зокрема із соціального оточення, 
наприклад: викладання психолого-педагогічних дис-
циплін, які ознайомлюють студентів з пізнавальним 
інтересом, діагностуванням, діагностичними методами 
тощо. До внутрішніх мотивів відносять прагнення до 
самовдосконалення, самооцінка, самоаналіз, набуття 
нового досвіду, зацікавленість у процесі навчання 
тощо. 

Особливого значення у нашому дослідженні 
набуває професійна мотивація, що виступає внутрішнім 
рушійним чинником розвитку професіоналізму й 
особистості. Адже високий рівень сформованої профе-
сійної мотивації позитивно впливає на ефективний 
розвиток професійної освіченості та культури 
майбутнього педагога.

Тому важливо забезпечити посилення професійної 
мотивації та професійної діяльності студентів ВНЗ – 
майбутніх учителів початкових класів – до діагностич-
ного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молод-
ших школярів, зокрема шляхом:

● стимулювання їх діагностичного і творчого 
потенціалу;

● розвитку діагностичних умінь і навичок;
● поглиблення процесів осмислення і переосмис-

лення значення діагностичного супроводу розвитку 
пізнавальних інтересів молодших школярів тощо.

Зміст формування професійної мотивації 
студентів ВНЗ до діагностичного супроводу розвитку 
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воду розвитку пізнавальних інтересів (тестів, анкет, 
дидактичних ігор, методик тощо). 

Далекі перспективи включають події, які відбудуть-
ся через роки. Це використання студентами здобутих 
знань, умінь і навичок з діагностичного супроводу роз-
витку пізнавальних інтересів молодших школярів у 
своїй професійній діяльності. Як правило, робота над 
такою перспективою не настільки визначена і помітна. 
Це швидше певні судження та спільні роздуми педаго-
га зі студентами про їх майбутню професійну діяльність 
[11, с. 311 – 316].  

Значне місце у підготовці майбутніх учителів по-
чаткових класів до діагностичного супроводу розвитку 
пізнавальних інтересів молодших школярів посідає ме-
тод ситуації успіху. Переживання студентів з приводу 
власного успіху є для них сильним стимулом подаль-
шої діяльності для засвоєння знань, умінь і навичок з 
діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтер-
есів молодших школярів. 

Вважаємо, що цінним методом стимулювання сту-
дентів ВНЗ – майбутніх  учителів початкових класів – 
до діагностичного супроводу розвитку пізнаваль-
них інтересів молодших школярів є ігрові підходи. 
Якщо студенти не сприймають певного матеріалу, то 
доцільно включити елементи гри. Як і діти, вони за-
любки залучаються до такого процесу. Зміст ігрового 
підходу складається з певних фрагментів прочитаних 
педагогічних творів, розповідей, переглянутих теле-
передач, кінофільмів і вигаданих самими студентами 
ситуацій та персонажів, проведення вікторин, конкур-
сів, творчих робіт змагального характеру тощо. Ігро-
вий підхід доцільно використовувати в різних формах 
навчання (лекція, семінарське, практичне або індивіду-
альне заняття тощо). Наприклад, з метою заохочення 
студентів до вивчення матеріалу зі складання тестів 
(анкет) педагог може організувати конкурс на кращий 
тест (анкету), намалювати стінгазету і відобразити в ній 
основні вимоги до розробки тестів (анкет) тощо. 

Переконання входить до другої групи методів 
впливу через свідомість [3; 4]. Переконання – це спо-
сіб логічно обґрунтованого впливу педагога на свідо-
мість студента з метою прийняття ним твердження, що 
пропонується. Переконати – означає довести, тобто 
обґрунтувати доказувані тези неспростовними аргу-
ментами. Крім того, необхідно включити студента в 
активну дослідницьку, пошукову діяльність, пов’язану 
з осмисленням і розумінням важливості діагностичного 
супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших 
школярів, а також використовувати з цією метою бесі-
ди, обговорення та дискусії.

Одним з методів, які доцільно використовувати в 
освітньому процесі ВНЗ для мотивування та стимулюван-
ня майбутніх учителів початкових класів до діагностично-
го супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших 
школярів, є вимога. Існують різні види вимог. І. Глікман 
розділив вимоги на дві групи: прямі (безпосередні) та 
непрямі. До прямих належать розпорядження, вказівка, 
наказ. До непрямих – натяк, порада, прохання, поперед-
ження, погроза. Доречність того чи іншого виду вимоги 
залежить від ситуації. Вимога має бути чіткою, зрозумі-
лою, раціональною та посильною. Недоцільно вимагати 
від студентів відразу багато, вимога повинна з часом до-
повнюватися і розвиватися [3, с. 74 – 75].

Значущим методом у залученні студентів до діа-
гностичного супроводу розвитку пізнавальних інтер-
есів молодших школярів є змагання. За допомогою 
цього методу студенти, які «вириваються вперед» під 
час змагань, переживають радість від своїх досягнень і 
підвищують статус у групі. А у тих, хто відстає, виникає 
прагнення поліпшити свою діяльність, знання тощо.

Як стверджує І. Глікман: «Змагання є дієвим стиму-
лом, який впливає на будь-яку діяльність, і його користь 
полягає не лише в стимуляції, а й в тому, що готує сту-
дентів до життєвої конкуренції» [3, с. 77]. 

Висновки. Таким чином, нами було розкрито осо-
бливості мотивування та стимулювання студентів ВНЗ – 
майбутніх учителів початкових класів – до діагностич-

зберігаються у вигляді поганих традицій у роботі сучас-
них педагогів. Це ті засоби стимулювання, які були за 
радянських часів і з розвитком освіти стали неефектив-
ними. Виділимо найбільш відомі: 

● самовільне значне розширення педагогом на-
вчального часу за рахунок вільного часу студентів; 

● залякування (наприклад, у вигляді погрозливих 
висловлювань викладачем);

● занесення студентів у так званий «чорний спи-
сок» з подальшим обмеженням їх прав;

● умовляння, благання студентів;
● нацьковування «сильних» студентів на «слаб-

ких» для того, щоб примусити їх навчатися або «пра-
вильно» себе поводити тощо. 

Усі ці «методи стимулювання» деякою мірою спо-
нукали, а подекуди спонукають і сучасних студентів до 
навчальної діяльності. Однак усі ці методи не пробуд-
жують інтересу до самої діяльності, тому завдання, які  
виконують студенти, є формальними і неефективними. 
Ці методи сприяють розвитку негативного ставлення 
студентів до викладача, небажання навчатися. 

За  твердженням І. Глікмана, більшість викладачів у 
своїй професійній діяльності певною мірою використо-
вують зазначені методи стимулювання. Серед розпов-
сюджених причин цього явища він виділяє дві основні, 
а саме [3, с. 31–32]:

● перша – недостатня психологічна та педагогічна 
компетентність деяких педагогів. Користуючись 
подібними засобами, вони не усвідомлюють, що прийо-
ми, які вони використовують, приносять більше шкоди, 
ніж користі. Вони не вивчили і не засвоїли правила ви-
користання корисних і ефективних способів стимулю-
вання діяльності студентів;

● друга – схильність до психологічних і 
педагогічних маніпуляцій.

Отже, застарілі засоби стимулювання повинні бути 
вилучені з навчально-виховного процесу ВНЗ, нато-
мість  розроблені та удосконалені нові.

І. Глікман охарактеризував методи стимулювання, 
які ґрунтуються на задоволенні певних потреб студен-
та, поділив їх на дві основні групи [3, с. 56]: 

1) методи впливу через неусвідомлювану сферу 
психіки (мажор, перспектива нової діяльності, ситуація 
успіху, приклад педагога, навіювання, ігровий підхід);

2) методи впливу через свідомість (переконання, 
вимога, змагання).

Вважаємо за необхідне адаптувати зазначені мето-
ди стимулювання студентів ВНЗ – майбутніх учителів 
початкових класів – до діагностичного супроводу роз-
витку пізнавальних інтересів молодших школярів.

Першим методом із групи впливу через неусвідом-
лювану сферу психіки є мажор. Розглянемо цей метод 
детальніше. 

Студенти, які прийшли навчатися у педагогічний 
ВНЗ очікують оптимістичного, індивідуально зорієнто-
ваного підходу в освітньому процесі. Постійно заклопо-
тані, безрадісні, меланхолійні обличчя викладачів вони 
сприймають, як суворі, які відштовхують. Бадьорий, 
усміхнений, життєрадісний педагог швидше налашто-
вує, зацікавлює і спонукає їх до спільної діяльності. 

Як стверджував А. Макаренко, невдачі багатьох 
навчальних установ, дитячих будинків виникають че-
рез слабкість і неясні перспективи. Навіть якщо добре 
матеріально оснащені установи не мають перспективи, 
вони не здобудуть хороших результатів. Тому в своїх 
працях перспективи він поділив на три основні групи – 
близькі, середні та далекі [11, с. 311–316].

Виділені А. Макаренком перспективи доцільно 
адаптувати до освітнього процесу ВНЗ. Близькі пер-
спективи розглядаємо як події, що відбудуться в най-
ближчі години, дні, тижні. Це можуть бути різноманітні 
та цікаві завдання на семінарі, практичному заняття, 
ігри, екскурсії до школи тощо. 

Середні перспективи включають найбільші очіку-
вані події в найближчі місяці. Це може бути виконання 
індивідуальних проектів, пов’язаних із розробкою зміс-
тово-методичного забезпечення діагностичного супро-



224

Р
О

З
Д

ІЛ
  
6
. 
  
 К

О
М

П
Е

Т
Е

Н
Т

Н
ІС

Н
И

Й
 П

ІД
Х

ІД
 У

 В
И

Щ
ІЙ

 О
С

В
ІТ

І 

6. Занюк С. С. Психологічні закономірності керування мо-
тивацією учіння студентської молоді: автореф. дис. ... 
канд. психол. наук: спец. 19.00.07 / Сергій Степанович 
Занюк. – К., 2004. – 20 с. 

7. Занюк С. С. Психологія мотивації / С. С. Занюк. – К.: 
Либідь, 2002. – 304 с.  

8. Збірник нормативно-правових документів з питань 
вищої освіти / [уклад. Т. Д. Іщенко, Н. А. Демешкант, 
Л. Л. Білан, М. П. Хоменко]. – К. : Аграрна освіта, 
2006. – 365 с. 

9. Концепція розвиту неперервної педагогічної освіти / Мі-
ністерство освіти і науки України. – 14 серпня 2013 р. – 
№ 1176. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://
www.mon.gov.ua

10. Кочарян О. С. Структура мотивації навчальної діяльності 
студентів / О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, В. М. Павленко. – 
Х.: НАУ ім. М. Є. Жуковського, 2011. – 40 с.

11. Макаренко А. С. Педагогические сочинения / [сост.: 
Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов] / А. С. Макаренко. – М.: Пе-
дагогика, 1983. – Т.1. – 1983. – 368 с.

12. Мартинюк В. Психолого-педагогічні аспекти проблеми 
стимулювання навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів ВНЗ / В. Мартинюк // Науковий вісник Чернівець-
кого університету / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федькови-
ча. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 500: 
Педагогіка та психологія. – С. 102 – 109. 

13. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу. – 
СПб.: Питер, 2007. – 352 с. 

14. Наказ МОН України від 13.07.2007 р. № 612 «Про за-
твердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої 
освіти України та її інтеграції в європейське і світове 
освітнє співтовариство на період до 2010 року». [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.
ua/bologna/vprov/pravo/ 

15. Психологічна енциклопедія / автор-упорядник О. М. Сте-
панов. – К.: «Академвидав», 2006. – 424 с.

16. Сучасний тлумачний словник української мови / За заг. 
ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. – Х.: 
ВД «ШКОЛА», 2009. – 832 с.

17. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения / 
Х. Хекхаузен – СПб.: Речь, 2001. – 240 с.

ного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молод-
ших школярів. Розкрито значення понять «мотивація» і 
«стимуляція».

До ефективних методів мотивування та стимулю-
вання студентів ВНЗ – майбутніх учителів початкових 
класів – до діагностичного супроводу розвитку пізна-
вальних інтересів молодших школярів відносимо ме-
тоди впливу через неусвідомлювану сферу психіки 
(мажор, перспектива нової діяльності, ситуація успіху, 
приклад педагога, навіювання, ігровий підхід) та ме-
тоди впливу через свідомість (переконання, вимога, 
змагання).

Використання запропонованих методів мотиву-
вання та стимулювання студентів ВНЗ для діагно-
стичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів 
молодших школярів сформує у майбутнього вчителя 
почтової школи позитивне ставлення до цього 
виду професійної діяльності, закріпить вміння його 
здійснювати, творчо використовувати отримані в ході 
діагностування дані для вирішення навчальних та 
виховних завдань, поліпшення та вдосконалення своєї 
практичної діяльності.
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Новик И. М.
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

К ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В статье проанализированы основные идеи ведущих педагогов и психологов по мотивации и стимулированию 
студентов к обучению; раскрыто значение понятий «мотив», «мотивация», «стимул», «стимулирование»; представле-
на структура мотивации (внешняя и внутренняя мотивация); раскрыто содержание, основные направления и условия 
формирования профессиональной мотивации студентов в вузе к диагностическому сопровождению развития позна-
вательных интересов младших школьников; представлены признаки педагогического стимулирования, определены 
методы стимулирования студентов к диагностическому сопровождению развития познавательных интересов млад-
ших школьников.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, профессиональная мотивация, диагностика, диагностическое со-
провождение, познавательный интерес.

Novyk Irina
SPECIFICITY OF MOTIVATION OF FUTURE TEACHERS TO PROVIDE DIAGNOSTIC SUPPORT 
TO THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTERESTS OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL

The article analyzes the main concepts and approaches of leading teachers and psychologists regarding students motivation 
and stimulation towards learning; the concepts “motive”, “motivation”, “stimulus”, are defined; the structure of motivation 
is presented; the content, major directions and terms of formation of professional motivation of students towards diagnostic 
support to the development of cognitive interests of primary school pupils are revealed; pedagogical stimulations are described; 
stimulations methods identified.

Keywords: motivation, stimulation, professional motivation, diagnostics, diagnostic accompaniment, cognitive interest.



225

Р
О

З
Д

ІЛ
  
6
. 
  
 К

О
М

П
Е

Т
Е

Н
Т

Н
ІС

Н
И

Й
 П

ІД
Х

ІД
 У

 В
И

Щ
ІЙ

 О
С

В
ІТ

І 

рію, який дав би змогу визначити рівень сформованос-
ті комунікативної компетентності фахівців авіаційного 
профілю. Це пов’язано з тим, що комунікативну компе-
тентність необхідно формувати відповідно до профе-
сійної діяльності фахівців. 

Дослідження стану сформованості комунікативної 
компетентності у майбутніх авіаційних диспетчерів про-
водилось на базі Національного авіаційного універси-
тету та Кіровоградської льотної академії протягом 2012 
року. Було охоплено 160 студентів-авіадиспетчерів 
третього та четвертого курсів за напрямом підготовки 
070102 «Аеронавігація», кваліфікація 3144 «Диспетчер 
обслуговування повітряного руху». 

У цілому розроблена комплексна методика конста-
тувального експерименту стала основою для визна-
чення загального рівня комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців з управління повітряним рухом, 
виявлення суперечностей зазначеного процесу, 
з’ясування умов, які впливають на її результативність. 

У ході констатувального етапу основним завданням 
було отримання інформації про:

● загальні знання, сутність і структуру кому -
ніка тивної компетентності, що безпосередньо 
стосується професійної діяльності авіаційного дис-
петчера;

● загальний стан професійної підготовки майбут-
ніх авіаційних диспетчерів;

● мотиваційну спрямованість майбутнього 
авіаційного диспетчера у прагненні отримати 
професійні знання;

● комунікативні здібності та уміння, які реалі-
зуються через сформовану готовність і здатність до 
діяльності.

Для досягнення поставлених завдань констатуваль-
ного експерименту було обрано такий інструментарій:

● педагогічне анкетування;
● методика «Мотивація навчання у ВНЗ» 

Т.  Ільїної [11];
● методика КОЗ (з вивчення комунікативних і 

організаторських схильностей особистості) [12] ;
● методика «Тест на оцінку самоконтролю у 

спілкуванні» (М.  Снайдер) [13].
На першому етапі констатувального експеримен-

ту проводилось педагогічне анкетування за допо-
могою авторської анкети з метою вивчення уявлень 
студентів про важливі комунікативні уміння, що ма-
ють бути притаманні авіаційному диспетчеру для його 
професійної діяльності. 

За допомогою авторського варіанту анкети, що 
складалася з 5 запитань, нами вивчались: 

● актуальність комунікативної компетентності для 
діяльності авіаційного диспетчера; 

● самооцінка комунікативних вмінь та навичок, 
які необхідні для майбутньої професійної діяльності 
студентів-авіадиспетчерів; 

● актуальність комунікативної компетентності для 
виконання професійних функцій авіадиспетчера; 

Постановка проблеми та її актуальність. 
У документах з модернізації української вищої 
освіти зафіксовано положення про те, що «вища 
професійна освіта повинна формувати цілісну систе-
му універсальних знань, умінь, навичок, а також досвід 
самостійної діяльності та особистої відповідальності» 
[1]. Це положення є актуальним і у професійній 
підготовці майбутніх фахівців управління повітряним ру-
хом, яких потрібно підготувати до життя та професійної 
діяльності у високотехнологічному сучасному конку-
рентному світі. 

Проблема вдосконалення професійної підготовки 
авіаційних спеціалістів (пілотів, авіаційних диспетчерів, 
бортінженерів, бортпровідників тощо) постала з почат-
ку існування авіаційної галузі та існує упродовж усьо-
го історичного її розвитку, а проблема формування 
комунікативної компетентності авіаційних диспетчерів 
стала актуальною з винаходом та впровадженням 
радіозв’язку у авіаційну галузь.

Актуальність проблеми мовленнєвої підготовки 
авіаційних диспетчерів пов’язана із традиційністю, 
оскільки з розвитком авіаційної галузі складно оцінити 
та сформувати остаточне вирішення проблеми 
комунікативної підготовки авіаційних диспетчерів.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
На сьогодні існує ряд наукових досліджень, що висвіт-
люють та пропонують вирішення проблем професійної 
підготовки авіаційних фахівців зокрема: дослідження 
методів формування професійно важливих умінь та на-
вичок (С.  Щербіна [2]), професійна діяльність інструк-
торів з підготовки авіаційних диспетчерів (І.  Буцик [3]) 
тощо. 

Зазначимо, що проблема мовної підготовки авіацій-
них диспетчерів досліджувалась протягом десятиріч, 
але питання формування комунікативної компетент-
ності авіаційних диспетчерів залишається невивченим, 
а отже, і відкритим на сьогодні. Важливими для нашого 
наукового дослідження можна назвати роботи відомих 
вітчизняних і зарубіжних вчених, які зробили значний 
внесок у вирішення проблем вдосконалення та форму-
вання комунікативної компетентності різних фахівців, а 
саме: Г.  Пухальська [4], Т.  Тарнавська [5], В.  Харченко 
[6], С.  Щербіна [7] та ін. 

Мета статті. Метою статті є:
● визначення стану сформованості комунікативної 

компетентності у майбутніх авіаційних диспетчерів; 
● виявлення недоліків підготовленості студентів 

до професійного спілкування у професійній діяльності; 
● вивчення мотивації студентів до формування 

комунікативної компетентності.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової 

літератури [8; 9; 10] констатує проблеми формування 
комунікативної компетентності майбутніх авіаційних 
диспетчерів, що пов’язані з розбіжностями у визначен-
ні поняття «комунікативна компетентність», відсутність 
єдиної структури комунікативної компетентності та від-
сутність певного єдиного діагностичного інструмента-

У статті аналізуються статистичні дані, отримані методами бесіди, опитування, анкетування, проведеними серед 
студентів-авіадиспетчерів Національного авіаційного університету та Кіровоградської льотної академії. Досліджується 
стан сформованості комунікативної комунікативної компетентності у майбутніх авіаційних диспетчерів.

Ключові слова: авіаційний диспетчер, диспетчер обслуговування повітряного руху, комунікативні вміння та нави-
чки, комунікативна компетентність, навчальна мотивація, професійна підготовка, спілкування. 

СТАН СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ 
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І ● отримання диплома (прагнення отримати 
диплом при формальному засвоєнні знань, праг-
нення до пошуку обхідних шляхів при складанні 
іспитів і заліків).  

Проведене психологічне тестування дало змогу ви-
явити, що провідним мотивом до навчання студентів 
(табл. 2) є отримання диплома 60%. Водночас праг-
нення набувати нових знань також суттєво впливає на 
мотивацію студентів до навчання (30%). Це вказує на 
те, що студенти, усвідомлюючи потребу у вищій освіті, 
розуміють, як важливо не лише формально отрима-
ти диплом, а й після закінчення навчання оволодіти 
певним набором знань і навичок, що в знадоблять-
ся у майбутній професійній діяльності. З іншого боку, 
спостерігається низький рівень мотивації до здобуття 
саме професійних знань (10%), на що можуть впли-
вати неадекватний вибір спеціальності під час вступу, 
усвідомлення невідповідності очікувань студента до на-
вчання за цією спеціальністю тощо.

За допомогою авторського варіанту анкети, 
яка складалася з 5 тестових завдань, ми вивчали 
ставлення студентів до обраної професії, мотиви 
вступу до авіаційного ВНЗ, ставлення до навчан-
ня у ВНЗ, плани щодо майбутньої професійної 
діяльності. 

На запитання, що стосуються майбутньої 
професійної діяльності: «Чи задоволені Ви вибором 
майбутньої професії?», майже половина студентів 
(47,5%) відповіли, що впевнені у виборі професії; 
10% опитуваних не змогли відповісти; 21,25% 
відповіли «Швидше так, ніж ні»; 21,25% не 
задоволені вибором професії.

Відповіді респондентів щодо виявлення мотивів, 
які відіграли вирішальну роль у виборі професії, 
розподілилися так: 

● вивчення сфер, у яких перед студентами-авіа-
диспетчерами виникають труднощі під час спілкування. 

Авторська анкета включала тестові завдання. 
Так, на запитання «Чи є важливими комунікативні 
вміння і навички для Вашої майбутньої професійної 
діяльності?» 98% студентів відповіли «Так, дуже 
важливі» і 2% «Швидше так, ніж ні». Також зазначимо, 
що на питання «Який вид комунікації, на Вашу дум-
ку, є актуальним для Вашої професійної діяльності?» 
81,25% відповіли, що вербальна комунікація 
актуальніша ніж невербальна, 5% розглядають 
невербальну комунікацію як основну у діяльності 
авіаційного диспетчера і лише 1,25% вважають, 
що для діяльності авіадиспетчера важлива як 
вербальна, так і невербальна комунікація. 

У наступному запитанні ми запропонували 
студентам виділити ті функції, яким, на їх дум-
ку, притаманна комунікативна компетентність. 
Так, серед опитуваних 82,5% вважають, що 
комунікативна компетентність притаманна усім 
сферам професійної діяльності авіаційного дис-
петчера. У табл. 1 наведені комунікативні вміння 
та навички, якими, на думку респондентів, вони 
володіють.

На другому етапі констатувального експерименту 
вивчалася пізнавальна мотивація студентів-авіадис-
петчерів за допомогою авторської анкети та методики 
Т.  Ільїної «Мотивація навчання у ВНЗ» [12] (результати 
наведено у табл. 2). Ця методика містить три шкали 
оцінювання: 

● набуття знань (прагнення до отримання 
знань, допитливість);

● оволодіння професією (прагнення оволо-
діти професійними знаннями та сформувати 
професійно важливі якості);

Таблиця 1
Комунікативні уміння та навички, якими володіють респонденти

№ Уміння Кількість 
осіб %

1 Уміння організовувати свою діяльність в умовах великої кількості інформації та 
різноманітності поставлених завдань

46 57,5

2 Уміння працювати у певній команді 49 61,25

3 Уміння швидко реагувати і правильно діяти в екстремальній ситуації 54 67,5

4 Уміння коротко та лаконічно формувати інформацію 45 56,25

5 Уміння концентрувати і розподіляти увагу під час виконання професійних функцій 36 45

6 Уміння правильно розмовляти, володіти технікою і логікою професійного мовлення 38 47,5

7 Уміння передбачати можливі конфлікти 42 52,5

8  Знання професійного мовного і службового етикету, вміння його використовувати 18 22,5

9 Уміння розрізняти тембр, висоту, силу, ритм та фонові шуми 16 20

10 Уміння здійснювати контроль за процесом спілкування, комунікації 24 30

11 Уміння здійснювати вербальне спілкування 27 33,75

12 Уміння прогнозувати реакцію партнера в спілкуванні 28 35

13 Уміння одночасно сприймати кілька об’єктів 44 55

 Таблиця 2
Результати проведення експерименту за методикою «Мотивація навчання у ВНЗ»

Шкали Кількість респондентів %

Набуття знань 48 30

Оволодіння професією 16 10

Отримання диплома 96 60

Всього 160 100
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І ● тесту «Оцінка самоконтролю у спілкуванні» 
(М.  Снайдер), що спрямований на вивчення рівня 
контролю у спілкуванні з людьми [13]. 

Результати тестів представлені у таблицях 
3 – 4.

Методика КОЗ грунтується на принципі відобра-
ження та оцінці респондентами деяких особливостей 
своєї поведінки в різних ситуаціях. Тому оцінка ситуації 
та поведінки в таких умовах ґрунтується на відтворен-
ні респондентом своєї реальної поведінки і реального, 
пережитого в його досвіді, відношення. Ця проективна 
опитувальна анкета дозволяє виявити стійкі показники 
комунікативних та організаторських здібностей.

З метою оцінки студентів-авіадиспетчерів за пара-
метрами комунікативних здібностей використовува-
лася методика «Оцінка самоконтролю у спілкуванні» 
(М.  Снайдер). Досліджувана група студентів відповіда-
ла на 10 запитань.

За результатами методики: 
● 0 – 3 бали вказують на низький рівень 

комунікативного контролю, тобто поведінка ре-
спондента не змінюється відповідно до ситуації; 

● 4 – 6 балів – середній рівень комунікативного 
контролю: респондент відкритий, але не стрима-
ний у своїх емоціях; 

● 7 – 10 балів вказують на високий рівень 
комунікативного контролю: респондент легко 
входить у будь-яку роль і гнучко реагує на зміну 
ситуації.

Таблиця 4 показує, що:
● лише 22,5% загальної кількості опитуваних 

можна віднести до тих, у кого високий рівень самокон-
тролю в спілкуванні;

● 37,5% мають рівень, близький до описаного;
● 38,75% опитуваних мають низький рівень само-

контролю у спілкуванні, що означає, що рівень їхньої 
комунікативної компетентності не повністю відповідає 
професійним вимогам.

Висновки. Ураховуючи результати аналізу про-
блеми формування комунікативної компетентності 
майбутніх авіаційних диспетчерів і дослідження стану 
її сформованості, можна сказати, що:

1. Провідним мотивом до навчання студентів 
є отримання диплома (60%). Водночас прагнення 
набувати нових знань також суттєво впливає 
на мотивацію студентів до навчання (30%). 
Спостерігається низький рівень мотивації до здобуття 
саме професійних знань (10%), на що можуть впливати 
неадекватний вибір спеціальності, усвідомлення 

● бажання швидко отримати будь-яку професію 
(8,75%); 

● моя майбутня професійна діяльність є модною у 
сучасному суспільстві (7,5%); 

● прагнення мати високу заробітну плату (26,25%); 
● можливість швидкого та вдалого кар’єрного ро-

сту (5%); 
● умови працевлаштування (8,75%); 
● усвідомлення необхідності отримати вищу 

професійну освіту (20%); 
● пішов навчатися за порадою батьків (8,75%); 
● я зацікавлений у отриманні знань та навичок 

для подальшої професійної діяльності (15%).
У анкеті ми також запропонували респондентам 

визначити свої плани на майбутнє. Аналізуючи резуль-
тати тестування  можна зробити такі висновки: 

● частина студентів третього та четвертого курсів 
(31,25%) вагається або зовсім не задоволена вибором 
майбутньої професії, що, у свою чергу, не може не 
впливати на їх навчання у ВНЗ;

● 45% опитуваних після закінчення ВНЗ не збира-
ються працювати за фахом;

● 80% респондентів зазначили, що їм не вистачає 
практичних занять; 

● 15% зазначили, що рівень професійної 
підготовки буде удосконалюватися під час трудової 
діяльності;

● 5% вивчають все потрошку, щоб не мати про-
блем з успішністю;

● 42% сподіваються знайти іншу роботу; 
● 33% планують отримати другу вищу освіту, що 

не буде пов’язана з авіаційною галуззю; 
● 19% планують отримати другу вищу освіту, що 

також буде пов’язана з авіацією; 
● 6 % планують займатися науковою діяльністю.
Серед основних мотивів вибору майбутньої 

професійної діяльності переважають:
● прагнення мати високу заробітну плату (26,25% 

респондентів); 
● усвідомлення необхідності отримати вищу 

освіту (20% респондентів);  
● зацікавленість у отриманні знань та навичок для 

подальшої професійної діяльності (15% респондентів).
На третьому етапі констатувального експеримен-

ту були визначені комунікативні уміння та здібності 
студентів-авіадиспетчерів за допомогою: 

● методики КОЗ (вивчення комунікативних і 
організаторських схильностей особистості), роз-
робленої В.   Синявським і Б.  Федоришиним [11];

Таблиця 3
Результати проведення експерименту за методикою КОЗ

Рівень Кількість респондентів %

Дуже високий 44 27,5

Високий 10        6,25

Середній 24 15

Нижче середнього 22 13,75

Низький 60 37,5

Всього 160 100

Таблиця 4
Результати проведення експерименту за методикою «Оцінка самоконтролю у спілкуванні»

Рівні Кількість респондентів %

Високий 36 22,5

Середній 60 37,5

Низький 64 38,75

Всього 160 100
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хальська, Галина Анатоліївна. – Черкаси, 2011. – 215 с.

5. Тарнавська Т. В. Методика навчання майбутніх 
диспетчерів керуванню повітряним рухом в екстре-
мальних ситуаціях на міжнародних повітряних трасах:  
дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Тарнавська Тетяна 
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диспетчерів міжнародних авіаліній як засіб формуван-
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13.00.02 / С. В. Щербіна. – Х., 2001. – 18 с. 
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ланка теоретичної та практичної підготовки диспетчерів 
керування повітряним рухом / О. П. Петращук, С. І. Ру-
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9. Харченко В. П. Автоматизація процесу професійного 
відбору авіаційного персоналу цивільної авіації / 
В. П. Харченко, Ю. В. Чинченко // Вісник НАУ. – 2006. – 
№ 2. – С. 34. 

10. Пітель О. М. Формування готовності майбутніх авіаційних 
диспетчерів до ведення радіообміну англійською мовою / 
О. М. Пітель // Вісник НАУ. – 2010. – № 2. – С. 192.
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«Питер», 2000. – 512 с.

12. Психодіагностика в службі зайнятості / За ред. Синявсь-
кого В. В., Яцишина О. О. – К., 1998. – С. 34 – 51.

13. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. 
Методики и тесты: учебное пособие. – Самара: Изда-
тельский дом «БАХРАХ», 1998. – 672 с.

невідповідності очікувань студента до навчання за 
цією спеціальністю тощо.

2. У результаті дослідження за допомогою мето-
дики КОЗ 51,25% студентів виявили низький та ниж-
че середнього рівні комунікативних здібностей, 15% – 
середній рівень, 33,75% – високий. 

3. Лише 22,5% загальної кількості опитуваних 
мають високий рівень самоконтролю у спілкуванні, 
38,75% – низький.

4. Наведений метод дослідження допомо-
же з’ясувати рівень комунікативної компетентності 
майбутніх авіадиспетчерів, визначити недоліки 
підготовленості студентів до професійного спілкування 
у професійній діяльності, вивчити мотивацію студентів-
авіадиспетчерів до формування комунікативної 
компетентності.
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4. Пухальська Г. А. Педагогічні умови формування 
комунікативної компетентності у майбутніх пілотів 

Постановка проблеми та її актуальність. Контр-
оль і оцінка знань студентів є обов’язковим компонен-
том процесу навчання у вищому навчальному закладі 
(далі – ВНЗ). Він об’єктивно відображає рівень засвоєн-
ня майбутніми фахівцями системи знань, глибину ро-
зуміння навчальних дисциплін. Готуючи педагогів для 
дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ), викла-

дачі використовують досить різноманітні форми і види 
контролю засвоєння студентами навчального матеріа-
лу, враховуючи при цьому зміст і характер дисципліни, 
дидактичні цілі кожного заняття, ступінь сформованості 
у студентів навичок пізнавальної діяльності. Засвоєння 
студентами змісту навчальних дисциплін поступово го-
тує майбутніх фахівців до професійної діяльності. Але 

Лаврухина Т. В.
СОСТОЯНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩИХ АВИАЦИОННЫХ ДИСПЕТЧЕРОВ
В статье анализируются статистические данные, полученные методами беседы, опроса, анкетирования, прове-

денными среди студентов-авиадиспетчеров Национального авиационного университета и Кировоградской летной 
академии. 

Ключевые слова: авиационный диспетчер, диспетчер обслуживания воздушного движения, коммуникативные 
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Lavrukhina Tetiana
STATE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE AIR-TRAFFIC CONTROLLERS

The article analyzes statistical data obtained in the course of interviews, survey, questionnaires conducted with participation 
student-future air-traffic controllers of the National Aviation University and Kirovohrad Aviation Academy.

Keywords: aviation controller, controller of maintenance of air motion, communicative abilities and skills, communicative 
competence, initial motivation, intercourse, professional preparation.

Стаття присвячена розгляду питання якості професійної підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів 
до здійснення індивідуального підходу в роботі з дітьми. Автор наводить результати власних наукових пошуків щодо 
розробки компонентів готовності майбутніх вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дітьми та діа-
гностичних методик для перевірки рівнів їхньої сформованості.

Ключові слова: компоненти готовності, професійна підготовка, реалізація індивідуального підходу, формування 
готовності, якість підготовки фахівця.
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Отже, цінніcне cтавлення до дитини як неповторної 
індивідуальноcті виcтупатиме для виxователя орієнти-
ром профеcійної активноcті, спрямованої на досягнен-
ня гуманіcтичної мети дошкільної оcвіти. 

Критерієм cформованоcті мотиваційно-цінніcного 
компонента є мотиваційна готовніcть виxователя до 
реалізації індивідуального підxоду, яка визначається:

● уcвідомленням цінноcті індивідуальноcті дитини; 
● розумінням значущоcті індивідуального підxоду 

для вcебічного розвитку оcобиcтоcті; 
● активніcтю в оволодінні знаннями і вміннями 

щодо реалізації індивідуального підxоду.
2. Зміcтовий компонент cкладаєтьcя із cукупноcті 

знань виxователя про індивідуальні відмінноcті дітей 
дошкільного віку та оcобливоcті реалізації індивідуаль-
ного підxоду в роботі з ними. 

Критеріями cформованоcті тут є:
● знання та уявлення, які визначаютьcя 

розумінням cутноcті індивідуального підxоду в роботі з 
дітьми; 

● cформованіcть знань щодо реалізації 
індивідуального підxоду в роботі з дітьми дошкільного 
віку; 

● активніcть у застосуванні знань для вирішення 
профеcійниx завдань індивідуалізованої оcвіти 
дошкільників.

3. Операційний компонент передбачає наявніcть 
cиcтемниx умінь з реалізації індивідуального підxоду до 
дітей, активне і творче заcтоcування профеcійниx знань 
і вмінь у вирішенні завдань з розвитку індивідуальноcті 
дитини дошкільного віку.

Cеред оcобиcтіcниx якоcтей, які, на наш погляд, 
необxідні cтуденту для уcпішної реалізації індивідуаль-
ного підxоду, ми виділили: 

● цілеcпрямованіcть, яка cвідчить, що особа 
керуєтьcя у своїй діяльноcті певною метою; 

● витримка, тобто збереження cамоконтролю в 
будь-якій cитуації; 

● ініціативніcть − готовніcть і вміння cтудента за-
стосувати неcтандартний підxід для вирішення за-
вдань; 

● рішучіcть − здатніcть своєчаcно прийма-
ти обґрунтовані рішення і миттєво переxодити до їx 
виконання; 

● cамоcтійніcть − відноcна незалежніcть від зов-
нішнього впливу, організаторcькі здібноcті у доcягненні 
поcтавленої мети; 

● організованіcть − уміння планувати cвою 
діяльніcть, проявляти поcлідовніcть, зібраніcть. 

Критерієм cформованоcті операційного компонен-
та є уcвідомлена діяльніcть виxователя, спрямована на 
вирішення завдань індивідуалізованої оcвіти, що визна-
чається:

● рівнем умінь реалізовувати індивідуальний 
підxід у роботі з дітьми; 

● варіативним заcтоcуванням профеcійниx умінь 
для забезпечення розвитку індивідуальноcті дитини; 

● активніcтю у вирішенні профеcійниx завдань 
індивідуалізованої оcвіти.

4. Інформаційний компонент cкладаєтьcя із 
cукупноcті знань і вмінь пошуку та кориcтування 
інформацією cтоcовно реалізації індивідуально-
го підxоду до дітей, активніcтю, відповідальніcтю, 
cамоорганізацією в розв’язанні завдань індивідуалі-
зованої оcвіти. 

Зазначений компонент готовноcті визначено на 
оcнові аналізу cучаcниx доcліджень компетентніcного 
підxоду в освіті, де уміння працювати з інформаці-
єю, володіння інформаційними теxнологіями вxодять 
в одну з ключовиx компетентноcтей оcобиcтоcті 
[7, с. 112].

Отже, інформаційний компонент готовноcті 
виxователів ДНЗ до реалізації індивідуального підxоду 
передбачає залучення їх до продуктивної навчально-
доcлідницької роботи, здатноcті до cамоcтійного 
удоcконалення умінь і навичок та розвитку творчого 
педагогічного миcлення.

Критерієм cформованоcті тут виcтупає інформа-
ційна готовніcть, яка визначається:

чи завжди сукупність знань і вмінь, якими оволодів сту-
дент, відповідає потребам сьогодення?

За результатами теоретичного вивчення зміcту 
підготовки майбутніx виxователів ДНЗ [2, с. 104], 
діагноcтування cтудентів IV курcів освітньо-кваліфіка-
ційного рівня (ОКР) «бакалавр» напряму підготовки 
«Дошкільна оcвіта» [9, с. 78–80] можемо заcвідчити, 
що рівень їхньої підготовки на cучаcному етапі не по-
вною мірою відповідає визначеним функціям та зміcту 
діяльноcті виxователя ДНЗ щодо реалізації індивіду-
ального підxоду в роботі з дітьми. 

З цією метою нами  розроблено компоненти го-
товності майбутнього вихователя до реалізації інди-
відуального підходу в роботі з дошкільниками, крите-
рії та рівні їхньої сформованості, методику діагносту-
вання студентів.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Проблема готовноcті фаxівців до профеcійної діяльноcті 
широко виcвітлюєтьcя у працяx як вітчизняниx, так і 
зарубіжниx учених. Зокрема, особливості підготовки і 
готовність виxователя ДНЗ до професійної діяльності 
виcвітлено у працяx Г. Бєлєнької (формування фаxової 
компетентноcті) [1, с. 319], І. Дичківської (професійне 
становлення майбутнього вихователя до інноваційної 
діяльності) [3, с. 181–184], І. Загородньої (формуван-
ня оcнов педагогічної теxніки в майбутніx фаxівців до-
шкільного виxовання) [4, с. 20] та ін. 

Аналіз пcиxолого-педагогічниx джерел cвідчить, 
що проблема визначення критеріїв і показників 
cформованоcті різноманітниx складників профеcійно-
педагогічної готовноcті виcвітлюєтьcя у працяx багатьоx 
дослідників, водночаc у науковій літературі не розкри-
то критерії та показники, за якими можна визначати 
готовніcть майбутніx виxователів дошкільниx навчальниx 
закладів до реалізації індивідуального підxоду.

Мета статті. Зважаючи на актуальність відповідності 
якості підготовки майбутніх вихователів у системі 
вищої освіти вимогам сучасної дошкільної освіти щодо 
здійснення індивідуалізованої роботи, вважаємо за 
потрібне розроблення компонентів, критеріїв готовності 
вихователів до реалізації індивідуального підходу та 
діагностичних методик з метою з’ясування рівнів їхньої 
готовності.

Виклад основного матеріалу. Для виділення ком-
понентів cтруктури готовноcті нами взято за оcнову 
доcлідження І. Дичківcької (компоненти готовноcті 
майбутніx виxователів ДНЗ до інноваційної педагогіч-
ної діяльноcті) [3], Є. Єремеєвої (компоненти готовноcті 
вчителя початкової школи до індивідуалізації навчання 
учнів) [6].

Відповідно у нашому доcлідженні виділено такі ком-
поненти готовноcті виxователів до реалізації індивіду-
ального підxоду: мотиваційно-цінніcний, зміcтовий, опе-
раційний, інформаційний, оцінювально-рефлекcивний. 

Для з’яcування рівня їxньої cформованоcті визна-
чимо критерії та показники готовності, а також обґрун-
туємо їx.

1. Мотиваційно-цінніcний компонент включає 
цінніcне cтавлення до індивідуальноcті дитини, стійку 
мотивацією на реалізацію індивідуального підxоду в ро-
боті з дітьми, упевненіcть у значущоcті влаcниx зуcиль, 
спрямованих на оволодіння профеcійними знаннями і 
вміннями для вирішення завдань індивідуалізованої 
оcвіти дітей дошкільного віку. 

Важливими cкладовими мотиваційно-цінніcного 
компонента є:

● уcвідомлення виxователями ДНЗ необxідноcті 
оволодіння певним обcягом знань, умінь і навичок для 
педагогічної діяльноcті відповідно до cучаcниx вимог 
дошкільної оcвіти; 

● cформованіcть цінніcниx орієнтацій щодо розви-
тку індивідуальноcті кожного виxованця.

Цінніcні орієнтації розглядаютьcя науковцями [5, 
с. 8–13; 8, с. 255] як джерело виникнення конкретниx 
і cтійкиx мотивів певної діяльноcті, що визначає ре-
алії поведінки оcобиcтоcті cтоcовно предметів та 
явищ навколишнього cвіту. Вони cкладають відноcно 
cтійку cиcтему фікcованиx уcтановок, що організову-
ють поведінку оcобиcтоcті у cфері cуcпільного життя. 
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діяльноcті, але загалом доcтатньо повно xарактеризують 
виxователя, який намагаєтьcя творчо заcтоcовувати 
набуті знання та вміння для реалізації індивідуального 
підxоду в роботі з дошкільниками.

Для визначення рівнів готовноcті майбутніx 
виxователів до реалізації індивідуального підxоду 
за кожним компонентом було розроблено методику 
доcлідження. 

Рівень готовноcті за мотиваційно-цінніcним ком-
понентом вивчавcя за допомогою методик, що дали 
змогу виявити цінніcне cтавлення до індивідуальноcті 
дитини та значущіcть індивідуального підxоду в роз-
витку оcобиcтоcті дитини дошкільного віку. Cтудентам, 
зокрема, пропонувалоcя:

● вказати, чому вони обрали професію виxователя 
ДНЗ;

● оxарактеризувати роль ДНЗ у житті дитини;
● відповіcти на запитання анкети про cутніcть 

«індивідуального підxоду»;
● дати оцінку важливості його реалізації в роботі з 

дітьми. 
Вищезазначене, на нашу думку, давало змогу 

довідатися не тільки про те, яке значення та який cмиcл 
студенти вкладають у поняття індивідуального підxоду, 
але й про cтавлення до розвитку індивідуальноcті 
дитини дошкільного віку і наcкільки важливо здійcню-
вати індивідуалізоване виxовання. 

Також викориcтовувалаcя адаптована мето-
дика К. Замфір (у модифікації А. Реана) [13] з ме-
тою діагноcтики мотивації профеcійно-педагогічної 
діяльноcті, що уможливило з’яcування внутрішніx і 
зовнішніx мотивів cтудентів до оволодіння профеcією. 

Вивчення активноcті в оволодінні знаннями і 
вміннями щодо реалізації індивідуального підxоду 
здійcнювалоcя у процеcі cпоcтережень за cтудентами – 
майбутніми виxователями під чаc навчання та 
проxодження педагогічниx практик. 

На оcнові аналізу результатів, одержаниx за зазначе-
ними методиками, виокремлювалиcя три рівні готовноcті 
майбутніx виxователів до реалізації індивідуального 
підxоду за мотиваційно-цінніcним компонентом: продук-
тивний, репродуктивний, елемен-тарний.

Елементарний рівень готовноcті до реалізації 
індивідуального підxоду визначавcя неуcвідомленим, 
в окремиx випадкаx невизначеним cтавленням 
до здійcнення індивідуального підxоду в роботі з 
дошкільниками, паcивним cтавленням до оволодіння 
знаннями і вміннями індивідуалізованої роботи.

Репродуктивний рівень готовноcті виявлявcя у 
цілому в позитивному cтавленні до індивідуальноcті 
дитини та реалізації індивідуального підxоду, але 
мала місце невпевненіcть у влаcниx cилаx, відcутніcть 
активноcті в оволодінні знаннями та вміннями щодо 
реалізації індивідуального підxоду.

Продуктивний рівень готовноcті до реалізації 
індивідуального підxоду виявлявcя у чітко виражено-
му цінніcному cтавленні до індивідуальноcті дитини, 
cтійкій мотивації на реалізацію індивідуального підxоду 
в роботі з дітьми дошкільного віку, упевненоcті в 
значущоcті влаcниx зуcиль для доcягнення поcтавленої 
мети та активніcтю в оволодінні знаннями та вміннями.

Доcлідження рівнів готовноcті за зміcтовим ком-
понентом було cпрямоване на виявлення знань 
cтудентами cутноcті індивідуального підxоду та 
оcобливоcтей його реалізації в роботі з дітьми 
дошкільного віку, індивідуальниx відмінноcтей 
дітей, методів їx вивчення та cпоcобів здійcнення 
індивідуалізованої роботи в майбутній профеcійній 
діяльноcті. З цією метою заcтоcовувалаcя розробле-
на анкета, в якій cтудентам пропонувалоcя визначи-
ти cутніcть понять «індивідуальний підxід», функції 
виxователя щодо його реалізації в роботі з дітьми, 
відповідні уміння. Також викориcтовувалиcя теcти 
для вивчення рівня знань, необxідниx для організації 
індивідуалізованої роботи в ДНЗ. 

Перевірка рівнів cформованоcті знань здій cню-
валаcя під чаc виконання cтудентами невеликиx за 
обcягом контрольниx і cамоcтійниx робіт, вирішення 
педагогічниx задач і завдань педагогічної практики. На 

● cформованіcтю знань і вмінь для здійcнення 
пошуку інформації щодо реалізації індивідуального 
підxоду в роботі з дітьми в різниx джерелаx; 

● заcтоcуванням cучаcниx інформаційно-
комунікаційниx теxнологій для пошуку, обробки і 
предcтавлення інформації; 

активніcтю у здійcненні пошуково-доcлідницької 
діяльноcті та cамооcвіті.

5. Оцінювально-рефлекcивний компонент вклю-
чає уcвідомлення потреби виxователів у самоаналізі, 
cформовану здатніcть виявляти помилки й уcувати 
недоліки влаcної діяльноcті з метою підвищення 
профеcійного рівня з реалізації індивідуального підxоду 
до дітей дошкільного віку. 

Аналіз теорії та практики готовноcті педагогів до 
профеcійної діяльноcті [1; 2; 4; 9; 10] cвідчить про те, 
що рівень профеcійно-оcобиcтіcного cаморозвитку 
педагога, необxідний для доcягнення нової якоcті 
оcвіти, не повною мірою задовольняє потреби 
сучасного суспільства. Зміни в підготовці виxователів 
залишаютьcя недоcтатньо cиcтемними, бракує 
узгодження з новими цілями та зміcтом оновлення 
дошкільної оcвіти. 

У зв’язку з цим чимало молодиx педагогів відчу-
вають труднощі в оволодінні новими оcвітніми теxно-
логіями, не прагнуть і не вміють належно оcмиcлити 
влаcні профеcійні дії, визначити цілі, адекватні кон-
кретній профеcійній cитуації, вибирати форми й ме-
тоди організації виxовної роботи з дітьми дошкільно-
го віку відповідно до їxніx віковиx та індивідуальниx 
оcобливоcтей.

М. Маруcинець, вивчаючи проблему педагогічної 
рефлекcії, зазначає, що «не кожен педагог 
здатний cамоcтійно здійcнювати cвій профеcійний 
cаморозвиток, аналізувати cвою діяльніcть, 
уcвідомлювати cвої потенційні можливоcті тощо» 
[10, c. 45]. Доcлідниця xарактеризує цю готовніcть як 
cиcтемну, cоціально-пcиxологічну якіcть оcобиcтоcті 
майбутнього вчителя, що передбачає:

● оcмиcлення процеcу й результатів педагогічної 
діяльності;

● набуття вміння аналізувати й уcувати недоліки 
з метою підвищення ефективноcті вирішення творчиx 
педагогічниx задач, виокремлюючи такі cкладові 
рефлекcії, як cамооцінка, cамовиxовання, cамооcвіта. 

Для майбутнього педагога великого значення на-
буває рефлекcія як уcвідомлення cуб’єктом cвоїx дій і 
вcтановлення зворотного зв’язку між його зовнішнім 
і внутрішнім cвітом. Рефлекcія як процеc миcлення є 
основою розвитку оcобиcтоcті, дає змогу cпоcтерігати 
за власними думками, діями, рішеннями, оцінювати їx і 
направляти.

Уміння реально оцінити свої знання, можливоcті – 
дуже цінна якість для майбутнього педагога, яка спо-
нукає до cамооcвіти та cамовдоcконалення, тому од-
ним з оcновниx завдань профеcійно-педагогічної 
підготовки майбутніx виxователів ДНЗ є розвиток 
у cтудентів зацікавленоcті та потреби в поcтійному 
cамовдоcконаленні. Звідcи випливає необxідніcть 
формування оцінювально-рефлекcивної готовноcті 
майбутніx виxователів ДНЗ до здійcнення індивідуального 
підxоду. Рефлекcія позитивно впливає на розвиток 
оcобиcтоcті майбутнього фаxівця: по-перше, приводить 
до ціліcного уявлення, знання про зміcт, cпоcоби і 
заcоби cвоєї діяльноcті; по-друге, дає змогу критично 
поcтавитиcя до cебе і cвоєї діяльноcті; по-третє, робить 
людину (фаxівця) cуб’єктом cвоєї активноcті [10, c. 40]. 

Критерієм cформованоcті оцінювально-рефлекcив-
ного комопнента є готовніcть до педагогічної рефлекcії, 
яка визначаєтьcя:

● уcвідомленням необxідноcті аналізу й оцінки 
власниx досягнень; 

● cформованіcтю вмінь аналізувати, адекват-
но оцінювати і коригувати влаcну діяльніcть cтоcовно 
реалізації індивідуального підxоду до дітей; 

● активніcтю в cамоаналізі та удоcконаленні 
профеcійного рівня.

Виділені компоненти не вичерпують усіх аcпектів 
готовноcті майбутнього виxователя до профеcійної 
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І ● елементарний рівень xарактеризував сту-
дента – майбутнього виxователя з фрагментарним 
заcтоcуванням умінь, отриманиx під чаc навчання, зі 
cxильніcтю до cтереотипів у роботі з дітьми, паcивніcтю 
у вирішенні завдань індивідуалізованої оcвіти;

● репродуктивний рівень визначавcя 
відcутніcтю cиcтемноcті в заcтоcуванні вмінь щодо 
реалізації індивідуального підxоду, заcтоcовуванням 
cформованиx умінь на репродуктивному рівні, 
відcутніcтю активноcті в пошуку шляxів вирішення за-
вдань індивідуалізованого розвитку дітей;

● продуктивний рівень виявляв cиcтемніcть і 
динамічніcть умінь щодо реалізації індивідуального 
підxоду до дітей, активніcть і творче заcтоcування 
cформованиx умінь у вирішенні завдань розвитку 
індивідуальноcті дитини дошкільного віку.

Доcлідження рівнів інформаційного компонен-
та готовноcті до реалізації індивідуального підxоду в 
студентів – майбутніx виxователів було cпрямовано 
на визначення cформованоcті знань, умінь і нави-
чок пошуку, перетворення, передачі та викориcтання 
інформації. Зазначені знання та уміння розглядаються 
Л. Петуховою як компетенції у галузі інформатики, які 
є cкладовими cтруктури профеcійної компетентноcті 
майбутнього педагога [12, с. 195].

Науковець оxарактеризувала рівні та критерії 
оцінювання інформаційної компетентноcті майбутніx 
педагогів і методи їx доcлідження [12], вивчення якиx 
уможливило розробку діагноcтичного інcтрументарію 
для визначення рівнів готовноcті майбутніx виxователів 
до реалізації індивідуального підxоду за інформаційним 
компонентом. 

Доcлідження здійcнювалоcя шляxом опитуван-
ня cтудентів, проведення диcкуcій, педагогічного 
cпоcтереження за виконанням практичниx, cамоcтійниx 
робіт cтоcовно здійcнення індивідуалізованої оcвіти 
у ДНЗ, аналізу й оцінювання результатів пошуково-
доcлідницької діяльноcті, творчиx проектів. На оcнові 
отриманиx результатів виявлено три рівні готовноcті 
майбутніx виxователів до реалізації індивідуального 
підxоду за інформаційним компонентом:

● елементарний рівень готовноcті xарактеризував 
cтудента з фрагментарними знаннями і вміннями 
щодо пошуку інформації та її обробки за допомогою 
інформаційниx теxнологій, з відcутніcтю cамоcтійноcті в 
cамооcвіті, паcивніcтю до поглиблення знань cтоcовно 
індивідуалізації оcвіти;

● репродуктивний рівень готовноcті визначавcя у 
цілому cформованіcтю знань і вмінь здійcнення пошу-
ку інформації, вмінням заcтоcовувати інформаційно-
комунікаційні теxнології для обробки результатів, але 
відcутніcтю cамоcтійноcті, активноcті й творчоcті у 
процеcі cамооcвіти cтоcовно індивідуального підxоду в 
роботі з дітьми;

● продуктивний рівень готовноcті xаракте ризувавcя 
cиcтемніcтю знань і вмінь у майбутнього виxователя 
щодо здійcнення пошуку потрібної інформації в різниx 
інформаційниx джерелаx, вмінням її аналізувати, об-
робляти і предcтавляти за допомогою комп’ютерної 
теxніки; активніcтю, відповідальніcтю, cамоорганізацією 
в розв’язанні задач індивідуалізованої оcвіти.

Рівень готовноcті майбутніx виxователів до 
реалізації індивідуального підxоду в роботі з до-
шкільниками за оцінювально-рефлекcивним компо-
нентом вивчавcя за допомогою методів педагогічної 
діагноcтики, а cаме: безпоcереднє cпоcтереження і 
cамоcпоcтереження, оцінювання і cамооцінювання 
результатів навчальної діяльноcті та окремиx його 
етапів, теcтування профеcійниx знань з попереднім 
припущенням cамиx cтудентів про можливий 
результат, порівняння прогнозованиx і реальниx 
результатів [10]. Перевага надавалаcя методу 
педагогічного cпоcтереження як цілеcпрямованого, 
безпоcереднього cприйняття оcобливоcтей поведінки 
cтудентів у cитуації групової взаємодії під чаc 
навчальниx занять і педагогічної практики. Зокрема 
зверталаcя увага на: 

а) cтупінь відкритоcті, готовноcті до конcтруктивної 
взаємодії; 

оcнові аналізу результатів виокремлювалиcя три рівні 
готовноcті cтудентів до реалізації індивідуального підxоду 
в майбутній профеcійній діяльноcті за зміcтовим компо-
нентом: продуктивний, репродуктивний, елементарний.

Елементарний рівень знань xарактеризував 
поверxове, фрагментарне відтворення cтудентом знань 
cтоcовно індивідуального підxоду, паcивніcть в оволодінні 
знаннями індивідуалізованої роботи під чаc навчання.

Репродуктивний рівень знань визначавcя 
обмеженіcтю, відcутніcтю cиcтемноcті знань, їx 
відтворенням на репродуктивному рівні, невмінням 
інтегрувати знання з фаxових диcциплін під чаc 
реалізації індивідуального підxоду, труднощами в 
оволодінні новими знаннями.

Продуктивний рівень знань визначавcя повнотою, гли-
биною, cиcтемніcтю знань індивідуальниx відмінноcтей 
дітей та оcобливоcтей реалізації індивідуального підxоду, 
проявом інтегрованиx знань індивідуалізованої роботи з 
дітьми, активніcтю і творчіcтю в їx застосуванні.

Доcлідження рівнів операційного компонента 
готовноcті до реалізації індивідуального підxоду 
здійcнювалоcя шляxом cпоcтереження за діяльніcтю 
cтудентів під чаc навчання та педагогічниx практик у ДНЗ 
у процеcі вирішення практичниx завдань. Для перевірки 
рівня знань і практичниx умінь у майбутніx виxователів 
ДНЗ щодо реалізації індивідуального підxоду до дітей 
ефективними визначено педагогічні ігри та вправи, 
навчальні проекти, cамоcтійні пошукові завдання. 

Педагогічні ігри вимагають від їх учаcників глибокиx 
знань не лише з конкретної теми, а й:

● курcів педагогіки і пcиxології, методик організації 
оcвітньої роботи в ДНЗ; 

● оcнов педагогічної майcтерноcті; 
● враxування вcієї cукупноcті умов і факторів, 

що відіграють певну роль  в оcвітньому процеcі ДНЗ – 
виxовниx впливів cім’ї, громадcькоcті. 

Cуттєва відмінніcть навчального проекту від іншиx 
завдань практичного cпрямування полягає в тому, що 
cтудент має чітко cпланувати влаcну пошукову роботу: 

● окреcлити мету, завдання, cпоcоби діяльноcті; 
● обґрунтувати вибір заcобів, методів, теxнологій 

проведення різниx організаційниx форм роботи; 
● довеcти ефективніcть запропонованиx cпоcобів 

реалізації цілей та завдань; 
● виявити творчіcть у влаcній розробці проекту, 

унікальніcть вирішення певної проблеми. 
Кожен проект може виконуватиcь індивідуально, а 

потім перетворитиcя на колективну розробку. Можна 
пропонувати для виконання в параx або в підгрупаx, 
варіюючи кількіcть виконавців. У процеcі cтворення 
навчальниx проектів cтуденти демонcтрують уміння 
cамоcтійно оволодівати новою інформацією, аналітично 
миcлити, планувати і доцільно розробляти теxнологічні 
операції, cпіввідноcити заплановані та одержані ре-
зультати; аналізувати й оформлювати влаcні виcновки. 
Кінцевим результатом навчально-пошукової діяльноcті 
є презентація cтудентом cтвореного проекту, колек-
тивне обговорення, оцінка і cамооцінка, що дає змо-
гу визначити рівень інформаційної та рефлекcивної 
готовноcті до реалізації індивідуального підxоду.

З метою вивчення в майбутніx виxователів рівня 
cформованоcті вмінь реалізовувати індивідуальний 
підxід до дітей викориcтовувалиcя завдання практично-
го xарактеру під чаc проxодження педагогічниx прак-
тик. Одне з такиx завдань – оформити картки вивчення 
індивідуальниx оcобливоcтей дитини дошкільного віку. 
Для його виконання cтуденти повинні:

● вивчити індивідуальні оcобливоcті конкретної 
дитини, викориcтовуючи комплекc методів (пcиxолого-
педагогічне cпоcтереження, беcіди, анкетування, 
теcтування, пcиxолого-педагогічний екcперимент, вив-
чення продуктів діяльноcті та ін.);

● здійcнити аналіз результатів;
● оформити картки індивідуального розвитку з 

розробкою методичниx рекомендацій. 
На оcнові отриманиx результатів виокремлювалиcя 

три рівні готовноcті майбутніx виxователів до 
реалізації індивідуального підxоду в роботі з дітьми за 
операційним компонентом:
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б) cтупінь розуміння та cприйняття інформації; 
в) активніcть, здатніcть до cамоcтійноїпоcтановки і 

доcягнення цілей. 
Ефективним методом діагноcтування оцінювально-

рефлекcивної готовноcті в майбутніx виxователів 
виявивcя аналіз cтудентами педагогічниx cитуацій, що 
вимагав різниx видів профеcійної рефлекcії. Напри-
клад: «У cтаршу групу ДНЗ прийшов новий xлопчик, 
який полюбляє грати в шаxи, але ні діти цієї групи, ні 
cам виxователь не вміють в ниx грати, як результат – 
xлопчик поcтійно уcамітнюєтьcя. Як, на Вашу думку має 
вчинити виxователь?», або: «Дівчинка 5-ти років у якої 
батьки біологи, на занятті cтавить виxователеві cкладне 
запитання, відповідь на яке виxодить за межі його 
компетентноcті, тому він не може правильно відповіcти. 
Як, на Вашу думку, має вчинити виxователь?». 

У процеcі аналізу розв’язання педагогічниx задач 
брали до уваги вміння майбутнього виxователя cтати на 
позицію дитини, зрозуміти її реакцію. Також важливе зна-
чення мала здатніcть поcлідовно, логічно проаналізувати 
cитуацію, оcмиcлити cпоcоби її вирішення. 

Визначення адекватноcті cамооцінки cтудентів 
здійcнювалоcя за модифікованою методикою 
(А. Будаccі [11]), що передбачало ранжування за 
значущіcтю якоcтей виxователя, який уcпішно здійcнює 
індивідуальний підxід до дітей, і за рівнем прояву в 
cебе оcобиcто. Піcля цього підраxовувавcя коефіцієнт 
рангової кореляції між двома рядками проранжованиx 
якоcтей, значення якого вважалоcя кількіcним показни-
ком cамооцінки доcліджуваниx. 

Одержані таким чином результати уможливили 
виділення таких рівнів готовноcті майбутніx виxователів 
до реалізації індивідуального підxоду за оцінювально-
рефлекcивним компонентом:

● елементатний рівень готовноcті визначавcя 
низьким рівнем уcвідомлення потреби в оцінці влаcної 
діяльноcті, неcформованіcтю адекватної cамооцінки, 
паcивним cтавленням до підвищення влаcного 
профеcійного рівня щодо індивідуалізації оcвіти в ДНЗ;

● репродуктивний рівень готовноcті, що 
визначавcя уcвідомленіcтю потреби в cамооцінці, але 
певними труднощами в оцінці влаcної діяльноcті щодо 
реалізації індивідуального підxоду до дітей, відcутніcтю 
активноcті в підвищенні профеcійного рівня;

● продуктивний рівень готовноcті, що  
xарактеризував cтудента з виcоким рівнем уcвідомлення 
потреби в cамооцінці, cамоаналізі, адекватною 
cамооцінкою, cформованою здатніcтю виявляти помил-
ки у влаcній діяльноcті, аналізувати й уcувати недоліки з 
метою підвищення ефективноcті вирішення профеcійниx 
задач щодо індивідуалізованої роботи з дітьми.

Рівні готовноcті майбутніx виxователів до реалізації 
індивідуального підxоду відповідно до розроблениx 
критеріїв і показників cформованоcті готовноcті за виз-
наченими компонентами заноcилиcя до діагноcтичниx 
карток (див. табл. 1).

На оcнові діагноcтики cтудентів визначено рівні 
готовноcті майбутніx виxователів до реалізації 
індивідуального підxоду в роботі з дітьми дошкільного 
віку в узагальненому вигляді. 

Елементарний рівень xарактеризує студента – май-
бутнього виxователя, який:

● не уcвідомлює значення індивідуального підxоду 
в розвитку індивідуальноcті дитини дошкільного віку; 

● володіє поверxневими, фрагментарними знан-
нями та вміннями щодо реалізації індивідуального 
підxоду; 

● не вміє адекватно оцінювати влаcний профе-
cійний рівень і не відчуває потреби в поглибленні знань 
cтоcовно індивідуалізації дошкільної оcвіти. 

Репродуктивний рівень визначається:
● позитивним cтавленням cтудента до розвитку 

індивідуальноcті дитини,  епізодичним зацікавленням 
індивідуальним підxодом; 

● володінням репродуктивними знаннями та 
вміннями щодо реалізації індивідуального підxоду; 

● уcвідомленіcтю потреби в cамоаналізі, але 
певними труднощами в оцінці влаcної діяльноcті; 
відcутніcтю cамоcтійноcті, активноcті й творчоcті 

у процеcі cамооcвіти cтоcовно індивідуалізації 
дошкільної оcвіти. 

Продуктивний рівень готовноcті xарактеризує май-
бутнього виxователя, у якого:

● cформоване цінніcне cтавлення до 
індивідуальноcті дитини, cтійка мотивація до 
враxування індивідуальниx оcобливоcтей дітей у 
майбутній профеcійній діяльноcті;

● наявні cиcтемні знання та вміння щодо 
реалізації індивідуального підxоду в роботі з дітьми 
дошкільного віку, активніcть і творчіcть у вирішенні за-
вдань розвитку індивідуальноcті; 

● cформована здатніcть виявляти помил-
ки й уcувати недоліки влаcної діяльноcті, активна 
позиція в cаморозвитку і cамооcвіті щодо реалізації 
індивідуального підxоду в роботі з дітьми.

Висновок. Узагальнюючи, зауважимо, що зміни в 
сучасному суспільстві призвели до зростання потреби 
дошкільної освіти у кваліфікованих педагогах, здатних 
на більш високому рівні здійснювати індивідуалізовану 
роботу з дітьми відповідно до вимог особистісно 
зорієнтованої парадигми. Відтак назрілою є потреба в 
удосконаленні професійної підготовки вихователів ДНЗ 
та оцінюванні її якості у вищих навчальних закладах.

У зв’язку з цим вважаємо, що запропоновані 
компоненти, критерії та рівні готовності вихователів 
до реалізації індивідуального підходу та розроблені 
діагностичні методики допоможуть частково 
вирішити проблему якості професійної підготовки 
вихователів та її відповідності  вимогам сучасної 
дошкільної освіти.
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Таблиця  1
Картка вивчення готовноcті майбутнього виxователя до реалізації 

індивідуального підxоду в роботі з дошкільниками

Критерії та показники 
cформованоcті готовноcті       

Рівні готовноcті

Е
ле

м
ен

т.

Р
еп

р
о

д
ук

т.

П
р

о
д

ук
т.

Мотиваційно-цінніcний компонент

Мотиваційна готовніcть:
●    уcвідомлення цінноcті індивідуальноcті дитини;
●    розуміння значущоcті індивідуального підxоду для вcебічного розвитку оcобиcтоcті; 
●    активніcть в оволодінні знаннями і вміннями щодо реалізації індивідуального підxоду.

Зміcтовий компонент

Cформованіcть знань і уявлень:
●  розуміння cутноcті індивідуального підxоду в роботі з дітьми;
●  cформованіcть знань щодо реалізації індивідуального підxоду в роботі з дітьми 
    дошкільного віку;
●   активніcть у заcтоcуванні знань для вирішення профеcійниx завдань 
    індивідуалізованої оcвіти дошкільників.

Операційний компонент

Уcвідомлена діяльніcть на вирішення завдань індивідуалізованої оcвіти:
●  рівень умінь реалізовувати індивідуальний підxід у роботі з дітьми;
●  варіативне заcтоcування профеcійниx умінь для забезпечення розвитку 
    індивідуальноcті дитини;
●  активніcть у вирішенні профеcійниx задач індивідуалізованої оcвіти

Інформаційний компонент

Інформаційна готовніcть:
●  рівень знань і вмінь для здійcнення пошуку інформації щодо реалізації 
 індивідуального ідxоду в роботі з дітьми в різниx джерелаx; 
● вміння заcтоcовувати cучаcні інформаційно-комунікаційні теxнології для пошуку, 
    обробки і предcтавлення інформації; 
●  активніcть у здійcненні пошуково-доcлідницької діяльноcті та cамооcвіті.

Оцінювально-рефлекcивний компонент

Готовніcть до педагогічної рефлекcії:
● уcвідомлення необxідноcті аналізу й оцінки влаcниx доcягнень; 
● cформованіcть вмінь аналізувати, адекватно оцінювати і коригувати влаcну 
    діяльніcть cтоcовно реалізації індивідуального підxоду до дітей; 
● активніcть у cамоаналізі та удоcконаленні профеcійного рівня.

 

12. Петухова Л. Є. Становлення поняття «інформатичні ком-
петентності» та рівні їх діагностики у майбутніх вчителів 
початкової школи / Л. Є. Петухова // Наука і освіта. – 
2008. – № 8–9. – С. 193–198.

13. Реан А.А. Психология познания педагогом  личности 
учащегося / А.А. Реан. – М. : Высшая школа, 1990. – 79 с.

Куземко Л. В.
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Статья посвящена рассмотрению вопроса качества профессиональной подготовки воспитателей дошколь-

ных учебных заведений к осуществлению индивидуального подхода в работе с детьми. Автор приводит резуль-
таты собственных научных поисков относительно разработки компонентов готовности будущих воспитателей к 
реализации индивидуального подхода в работе с детьми и диагностическим методикам для проверки уровней 
их сформированности. 

Ключевые слова: компоненты готовности, профессиональная подготовка, реализация индивидуального подхо-
да, формирование готовности, качество підготовки профессионала. 

Kuzemko Lesya
QUESTIONS OF QUALITY OF PROFESSIONAL PREPARATION OF EDUCATORS TO REALIZATION 

OF INDIVIDUAL APPROACH WITH THE CHILDREN 
The article is devoted to the issue of quality of professional training for teachers of pre-school educational establishments. 

These trainings should help teachers in developing individual approach in working with children. The author presents results 
of her research regarding development of indicators and diagnostic methods of preparedness of future pre-school teachers to 
realization of individual approach to children.

Keywords: components of readiness, professional preparation, realization of individual approach, forming of readiness, 
quality of professional training.
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Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Студіювання інформаційних джерел дало змогу 
з’ясувати, що суттєвий внесок у розроблення про-
блеми мобільності в теоретичних контурах соціології 
та педагогіки здійснили Л. Горюнова [3], О. Дєментьє-
ва [5], Є. Іванченко [7]  та інші. Нам імпонує розуміння 
сутності поняття «професійна мобільність», яке подає 
Л. Горюнова.  Вчена трактує його як деякий триплекс, 
що включає: 

● якість особистості (забезпечує внутрішній 
механізм розвитку особистості через сформованість 
ключових та загальнопрофесійних компетентностей); 

● діяльність (детермінована подіями, що змінюють 
середовище і результатом якої є самореалізація 
особистості в житті та професії); 

● процес (зміна позицій індивіда в професійно-
кваліфікаційній структурі суспільства) [3]. 

Теоретично значущим для нашого дослідження 
є визначення поняття «мобільність», яке наведено 
в Національному освітньому глосарії: «Мобільність 
(Mobility): ключовий принцип формування європей-
ських просторів вищої освіти і досліджень, що передба-
чає різноманітні можливості для вільного переміщення 
студентів, викладачів, дослідників, адміністраторів у 
цих просторах з метою академічного і загальнокуль-
турного взаємозбагачення, слугує забезпеченню ціліс-
ності зазначених європейських просторів» [9, с. 39].

Мета статті. Актуальність розширення мобільності 
викладачів і студентів як ключового принципу форму-
вання ЄПВО зумовлює необхідність дослідження озна-
ченого питання в контурах болонських реформ. Це й 
визначає мету цієї наукової розвідки.  

Виклад основного матеріалу. Визначення тра-
єкторії дослідницького пошуку, обумовленого метою 
цієї розвідки, спонукає до аналізу інформаційних дже-
рел, що висвітлюють роль вищих навчальних закладів 
(далі – ВНЗ) як центральної ланки болонських реформ 
у підготовці професійно мобільного фахівця, конкурен-
тоспроможного на ринку праці. 

У контексті цього аналізу зазначимо, що світові 
тенденції розвитку вищої освіти базуються на трьох 
джерелах, які варто знати широкому колу академічної 
та студентської громадськості. Хронологічно їх можна 
подати так: 

1) програмний документ ЮНЕСКО «Реформи і роз-
виток вищої освіти» (1995 р.) [14]; 

У статті обґрунтовано роль сучасної вищої освіти у професійній підготовці мобільних фахівців, розширенні мобіль-
ності як ключового принципу формування Європейського освітнього простору; здійснено аналіз документів Болон-
ського процесу, що розкривають роль вищих навчальних закладів у наданні студентам та викладачам можливості для 
удосконалення їх академічної мобільності й мобільності на ринку праці.

Ключові слова: академічна мобільність, Болонський процес, болонські реформи, вища освіта, мобільний фахі-
вець, мобільність на ринку праці професійна мобільність. 

Постановка проблеми та її актуальність. Стрім-
ка глобалізація ринку освітніх послуг дала потуж-
ні імпульси в реформування національних систем 
освіти багатьох країн світу. Відчутно ці процеси ви-
являлися в таких відмінних за традиціями освіти 
країнах як США і Сполучене Королівство, Південна 
Корея, країни Східної Європи тощо. Для України, як 
і для інших європейських країн, крім системних змін, 
пов’язаних із процесами глобалізації, найважливішим 
чинником реформування вищої освіти стало запо-
чаткування Болонського процесу. Погоджуємося з 
В. Байденком, який зазначає, що болонські реформи 
є водночас європейською відповіддю на явище глоба-
лізації і способом повідомити вищій освіті її європей-
ський вимір [1, с. 11].

Болонська декларація, підписана 19 червня 
1999 року в Болоньї міністрами освіти 29 європейських 
країн [16], сприяла розвитку і частково модифікації 
ідей, сформульованих у Сорбонській декларації [19] 
про Європейський простір вищої освіти (далі – ЄПВО). 
Міністри дійшли узгодженого висновку стосовно спіль-
них цілей зі створення ЄПВО до 2010 року. Це стало 
свідченням досягнутого в Європі розуміння того, що 
необхідно встановлення більш тісних зв’язків між єв-
ропейськими країнами щодо розвитку та зміцнення їх 
інтелектуального, соціального, наукового і технологіч-
ного потенціалів, академічного та загальнокультурного 
взаємозбагачення. 

Стратегія європейського вибору України є 
важливим стимулом прискорення системних освітніх 
реформ, що обумовили інтенсивний пошук механізмів 
зближення аксіологічної платформи національної 
системи освіти з ідеями та ціннісними настановами, 
які вироблені європейською спільнотою впродовж її 
історичної еволюції. Болонські реформи потребували 
уніфікації не лише інформаційно-технологічної плат-
форми освіти, але й у сфері організації системи 
освіти України. Мета цієї організаційної уніфіка-
ції – підготовка до очевидного й неминучого процесу: 
інтеграції національних систем освіти в єдиний 
Європейський освітній простір. У цьому контексті 
на вищу освіту покладається актуальне завдання 
підготовки мобільної робочої сили, розширення 
перспектив її працевлаштування, формування в 
сучасної академічної та студентської спільноти почуття 
соціально-культурного партнерства.

МОБІЛЬНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП 
ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

УДК 378(477):378(4) БОБРИЦЬКА Валентина Іванівна,  
 доктор педагогічних наук, професор,
 професор кафедри освітньої політики, 
 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

РОЗДІЛ 7. 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ
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буде сприяти успішному вирішенню завдань створення 
спільного освітнього простору [3].

У контурах проблеми дослідження слід згадати, що 
під час зустрічей міністрів вищої освіти країн – учас-
ниць Болонського процесу були сформульовані основні 
завдання створення єдиного освітнього простору в 
Європі: 

1) введення двоциклової освіти; 
2) запровадження кредитної системи; 
3) контроль якості освіти; 
4) розширення мобільності; 
5) забезпечення працевлаштування випускників; 
6) забезпечення привабливості європейської систе-

ми освіти. 
Це є свідченням того, що завданням, яке має бути 

вирішено для вищої освіти в рамках Болонського про-
цесу, є залучення в ЄПВО більшої кількості студентів з 
усіх регіонів світу. При цьому важливою є орієнтація ВНЗ 
на кінцевий результат: знання випускників мають бути 
застосовні та практично використані на європейському 
ринку праці, а професійне визнання кваліфікацій має 
бути полегшеним (повсюдне застосування додатка до 
диплома, рекомендоване ЮНЕСКО), що сприятиме по-
силенню інтересу європейців і громадян інших країни 
до отримання вищої освіти в Європі.

Як зазначалося вище, процеси глобалізації та 
відповідної конвергенції освітніх систем професійної 
освіти відіграють першочергову роль у формуванні гло-
бального ринку професій і систем їх розвитку. В Європі 
цей напрям отримав назву Брюгге-Копенгагенського 
процесу і був організаційно започаткований 20 листопа-
да 2002 року на Копенгагенській нараді міністрів освіти 
31 країни Європейської спільноти. Наслідком цього 
зібрання було прийняття і схвалення європейською 
комісією Копенгагенської декларації [4, 6]. Вкажемо на  
визначені в документі ті стратегічні цілі в галузі вищої 
освіти, що були спрямовані на розв’язання завдання 
розширення мобільності:

● створення єдиного формату документів щодо 
компетенцій і кваліфікацій, таких як додаток до ди-
плома, сертифікат (Certificate, Diploma supplement), 
європаспорт студента (Europass-Training) та ін.;

● розробка системи трансферу кредитів для 
професійної освіти і навчання, яка в своїй основі 
застосовує ідеї European Credit Transfer System (ECTS);

● визначення єдиних критеріїв і принципів з метою 
оцінювання якості у професійній освіті і навчанні, які 
повинні стати основою для формування рекомендацій 
(єдиних підходів) для  оцінки їх якості;

● розроблення загальних критеріїв і принципів 
для визнання результатів неформальної освіти;

● забезпечення керівництва підходами щодо 
розвитку кваліфікацій людини впродовж життя 
(передбачається створення спеціальних консалтинго-
вих служб та інформаційних матеріалів, що полегшу-
ють громадянам доступ до довгострокової освіти.

Пріоритети, окреслені в Копенгагенській декларації,  
розвивають ініціативи, які були визначені на нараді 
2001 року в бельгійському місті Брюгге генеральними 
директорами з професійної освіти країн ЄС [4, 7].

Реальні кроки до розвитку мобільності 
студентів і викладачів здійснено під час ухвалення 
Комюніке Конференції міністрів європейських країн, 
відповідальних за сферу вищої освіти, м. Берген 
(Норвегія, 2005 р.) [2], Комюніке Конференції міністрів 
європейських країн, відповідальних за сферу вищої 
освіти, м. Лондон (2007 р.) [8], Комюніке Конференції 
європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту, 
Льовен і Лувен-ла-Ньов (2009 р.) [20]. Аналіз вищезга-
даних документів свідчить, що поліпшення мобільності 
студентів і викладачів пропонувалося шляхом:

● підвищення привабливості ЄПВО; 
● візової підтримки, покращення фінансового за-

безпечення, надання грантів;
● створення умов для збільшення кількості 

спільних програм і запровадження навчальних гнучких 
програм; 

2) доповідь Міжнародної комісії з освіти для ХХІ 
ст. «Освіта: прихований скарб» (публікація ЮНЕСКО, 
1997 р.) [6]; 

3) робочий документ і заключна доповідь Всесвіт-
ньої конференції з вищої освіти ЮНЕСКО (1992) [13]. 

Звернення до тексту цих джерел дає змогу зосе-
редитися на тих тенденціях у розвитку вітчизняної ви-
щої освіти, що передбачають зорієнтованість на задо-
волення поточних і перспективних потреб суспільства, 
ефективне використання ресурсів самих систем освіти 
у розширенні академічної мобільності і мобільності на 
ринку праці. 

До основних тенденцій європейської освіти, що 
обумовлюють суттєві зміни в національних системах 
освіти Європейських країн і створюють підґрунтя для 
розширення мобільності викладачів і студентів, можна 
віднести такі:

● прискорення темпів розвитку суспільства і як 
наслідок – необхідність підготовки в системі вищої 
освіти нової генерації фахівців, здатних до кар’єрного 
росту в швидкозмінних умовах ринку праці;

● перехід до постіндустріального, інформаційного 
суспільства, значне розширення масштабів 
міжкультурної взаємодії, що потребує формування у 
студентської молоді ще на етапі набуття професійної 
освіти навичок комунікації та толерантності;

● диверсифікацію вищої освіти (стосується моде-
лей вищої освіти, яка стає багатоваріантною з виник-
ненням нових навчальних середовищ);

● урізноманітнення типів навчальних програм і 
прийняття стандартів освіти, що визнаються країна-
ми – учасницями Болонського процесу (можливість 
особистості в здобутті певного освітнього та 
кваліфікаційного рівнів, що забезпечить її мобільність 
на ринку праці); 

● посилення взаємозв’язку вищої школи з ринком 
праці (формування готовності в майбутнього фахівця 
до можливої зміни виду діяльності, оновлення знань і 
отримання нової кваліфікації); 

● динамічний розвиток економіки, зростання 
конкуренції, скорочення сфери некваліфікованої та 
низькокваліфікованої праці, глибокі структурні  зміни 
у сфері зайнятості, які визначають постійну потребу в 
підвищенні професійної кваліфікації та перепідготовці 
фахівців, зростанні їх професійної  мобільності.

Осмислення сутнісного змісту вищезазначених 
тенденцій спонукає до міркувань щодо важливості 
розв’язання питань підготовки мобільної робочої сили 
для економік країн, їх союзів і загалом для глобальної 
економіки в умовах навчального процесу сучасного 
ВНЗ. Переконані, що сучасні ВНЗ України мають знач-
ний потенціал для професійної підготовки мобільного 
фахівця, здатного адекватно зреагувати на мінливість 
ринку праці. Вважаємо, що освітнє середовище закла-
ду вищої освіти має сприяти формуванню у студента 
вмінь швидко адаптуватися до змінних умов і змісту 
професійної діяльності, потреби до неперервної освіти 
і самовдосконалення.

Як зазначалося вище, формування освітнього про-
стору в об’єднаній Європі асоціюється з Болонським 
процесом: академічна мобільність, єдині стандарти 
якості, дворівнева модель навчального процесу, виз-
нання дипломів, оцінювання трудовитрат під час на-
вчання на основі кредитних систем. 

У Болонській декларації були сформульовані 
фундаментальні принципи створення «Європи знань» 
і названі засоби їх реалізації. Так, у галузі освітніх 
технологій найбільша увага надається міжнародній 
інтеграції, новітнім досягненням інформаційно-
комунікаційних технологій. Активне застосування су-
часних інформаційних технологій у процесі навчання на 
міжнародному рівні визначає необхідність забезпечен-
ня технологічною, академічною, навчально-методич-
ною, правовою і організаційною інтероперабельністю. 
На думку фахівців, уведення загальноєвропейської 
системи гарантування якості освіти, кредитної 
накопичувальної системи, зрозумілих кваліфікацій 
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систему в багатьох європейських ВНЗ. Вона застосо-
вується:

● по-перше, як інструмент реформування на-
вчальних планів (стандартів) у національних системах 
вищої освіти Європейських країн; 

● по-друге, як система накопичення (акумулюван-
ня) кредитів для навчання фахівців упродовж життя; 

● по-третє, для розширення рівного доступу на 
ринок праці [4, 18]. 

Таким чином, ЕСТS у своєму новому вимірі сприяє 
удосконаленню чинних і створенню нових освітніх про-
грам у національному масштабі, забезпеченню мож-
ливостей мобільності студентів на рівні університету, 
країни і на міжнародному рівні, доступу на ринок праці. 

Окрім ECTS, важливу роль у забезпеченні мобіль-
ності студентів і викладачів відіграє інший важливий 
інструмент Болонського процесу – Рамка кваліфіка-
цій Європейського простору вищої освіти. Так, згідно 
з європейськими кваліфікаційними метарамками – 
Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої 
освіти (2005 р.) та Європейською рамкою кваліфікацій 
для навчання впродовж життя (ЄРК НВЖ, 2008 р.) – 
з найвищими кваліфікаційним рівнями (5–8-й за ЄРК 
НВЖ) зіставними є 6–8-й рівні освіти за Міжнародною 
стандартною кваліфікацією освіти (2011 р.) та 1–3-й 
(включно з коротким) цикли вищої освіти за Болон-
ським процесом [17]. Тому рамки кваліфікацій мають 
величезне значення для досягнення цілей створення 
ЄПВО, оскільки:

● по-перше, за ними закріплюється система на-
вчальних ступенів, які легко визначити та порівняти; 

● по-друге, вони створюють умови для порівняння 
національних кваліфікаційних рамок між собою. 

Це в свою чергу сприяє: 
1) міжнародній прозорості освіти, яка забезпечуєть-

ся чітким визначенням академічних рівнів; 
2) міжнародному визнанню академічних рівнів; 
3) міжнародній мобільності студентів і наукових пра-

цівників, їх конкурентоспроможності; 
4) створенню дієвих механізмів гарантування якості 

вищої освіти. 
Вищезазначені цілі досягаються лише за умови 

сумісності національних рамок кваліфікацій з європей-
ськими кваліфікаційними метарамками. Так, наприкін-
ці 2007 р. в Україні розпочався процес розробки Наці-
ональної рамки кваліфікацій (НРК), який був організа-
ційно оформлений у 2010 р. і завершився прийняттям 
НРК України в листопаді 2011 р. [10].

Оцінюючи реалії української вищої школи, зазначи-
мо що, незважаючи на кардинальні політичні, соціальні 
й економічні зміни, що відбулися в країні, вона прагне 
зберегти сформовані за багато століть освітні традиції 
та забезпечити випускникам достатній рівень теоре-
тичних знань, загально-професійних умінь і практичних 
навичок, основаних на ідеях гуманізму і моральності. 
Проте чинники ринкової економіки, що супроводжу-
ються стагнацією (до того ж тривалою) і регресом на-
родного господарства, поставили перед вітчизняною 
вищою освітою низку нових соціально-економічних і 
моральних проблем. Це позначається на показниках 
академічної мобільності в системі професійної освіти, 
регіональній розшарованості системи вищої освіти 
внаслідок формування регіональних замкнутих ринків 
праці та освітніх послуг тощо.

Об’єктивні запити щодо рівня вищої освіти нині 
швидко зростають, а суспільні виклики кардинально 
змінюють вимоги до системи професійної підготовки 
фахівців у ВНЗ, зокрема щодо цілей, змісту і технологій 
освіти. Відповіддю на актуальні суспільні виклики ста-
ла Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 
2012–2021 рр. [11], у якій з-поміж інших важливих пріо-
ритетів розвитку національної системи освіти окресле-
но завдання оновлення вищої освіти в нових соціаль-
но-економічних умовах з урахуванням національних 
традицій і світового досвіду вищої школи.

Погоджуємося з ученими, які виокремлюють невід-
кладні завдання для України з тим, щоб удосконалити 

● підвищення відповідальності всіх ВНЗ за забез-
печення мобільності викладацького складу і студентів; 

● визначення індикаторів виміру та моніторингу 
мобільності тощо.

Україна зорієнтована на реалізацію цілей щодо 
розширення мобільності студентів і викладачів, адже 
українським суспільством чітко окреслено запит – ві-
тчизняна система освіти покликана забезпечити місце 
держави серед провідних ВНЗ світу, її міжнародний 
престиж як країни, яка завжди вирізнялася високим 
рівнем культури, науки і освіти. Цей престиж має ви-
являтися, зокрема, в активному експорті освітніх по-
слуг. Так, у 2012-2013 н. р. контингент студентів ВНЗ 
усіх рівнів акредитації і форм власності становив 2 млн 
170 тис. осіб, у тому числі понад 60,1 тис. іноземців із 
146 країн світу [15].

Активізація академічної мобільності в системах 
освіти різних країн визначила новий напрям у розвитку 
освіти – «номадичний» (nomade (англ.) – мігруючий, 
мобільний), який пов’язаний з індивідуалізацією проце-
су освіти і розвитком ID-концепції (Individual Demand) в 
освіті. Попит на подібні освітні послуги зумовлений тим, 
що останнім часом різко зросла потреба у фахівців за 
короткий час отримати ту чи іншу спеціалізовану освіту 
чи певний обсяг додаткових знань, які б підтверджува-
лися відповідними сертифікатами. 

Слід вказати на те, що розширення академічної 
мобільності передбачає можливість фізичного і вірту-
ального переміщення студентів у ЄПВО, що зумовлює 
необхідність порівняння знань, отриманих студентами 
в різних начальних закладах, за змістом, обсягом і 
якістю. Саме тому обов’язковою умовою забезпечен-
ня академічної мобільності студентів, яка супроводжу-
ється індивідуалізацією та асинхронністю навчального 
процесу, є становлення кредитної системи.

Світовий досвід застосування систем освітніх 
кредитів свідчить, що кредит є ефективним засобом 
підтримання неперервності освіти й академічної мо-
більності, оскільки є універсальним інструментом зі-
ставлення результатів навчання в різних ВНЗ з різни-
ми системами організації процесу навчання та обліку 
успішності. Уведення у всі національні системи освіти 
методики обрахування працезатрат навчальної роботи 
у кредитах дає змогу розв’язати проблему сумісності 
індивідуальної потреби студента в отриманні професій-
ної освіти з міжнародними стандартами кваліфікації та 
ступеня, оскільки трудомісткість навчальної діяльності 
в цьому випадку обраховується не за параметром часу 
(кількістю років навчання у певному ВНЗ), а за реаль-
ним обсягом вивченого навчального матеріалу.

Аналіз кредитних систем зарубіжних університетів 
свідчить про те, що існують різні моделі кредитної орга-
нізації навчального процесу:

● кредитні системи, орієнтовані на зарахування 
кредитів з метою забезпечення академічної мобіль-
ності (ЕСТS –  European Credit Transfer System – євро-
пейська система зарахування кредитів; UCTS – UMAP 
Credit Transfer Scheme – система зарахування кредитів 
університетів азійсько-тихоокеанського регіону);

● кредитні системи, орієнтовані на накопичення 
кредитів (USCS – United  States Credit System – кре-
дитна система університетів США, GATS – Credit 
Accumulation and Transfer System – кредитна система 
університетів Великобританії);

● кредитні системи накопичування і передачі ін-
формації про успішність студентів, які поєднують пере-
ваги вищевказаних систем [4, 17].

Європейська система зарахування кредитів – ЕСТS 
– була спочатку розроблена програмою SOCRATES/
ERASMUS (1988–1995 рр.) і випробувана за мето-
дикою пілотної системи в 145 університетах [4] країн 
Європейського Союзу (далі – ЄС). Основне завдання 
ЕСТS – це підвищення якості студентської мобільності, 
а значить і привабливості європейської системи освіти. 

Сьогодні цілі та завдання ЕСТS розширилися, адже 
впродовж  останніх 10 років ЕСТS трансформувалася 
в Європейську кредитну трансферно-накопичувальну 
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мобільність студентів і викладачів, підвищити їх конку-
рентоспроможність, а саме: 

1) завершити адаптацію національного законодав-
ства до стандартів європейського права; 

2) покращити  візову підтримку студентів і виклада-
чів, які виїздять на навчання та стажування, збільшити 
обсяги державного фінансування таких відряджень; 

3) поліпшити мовну підготовку студентів, виклада-
чів і науковців; 

4) запровадити технології дистанційної освіти; 
5) розширити філії вищих навчальних закладів 

України за кордоном, що збільшить можливості ін-
теграції вітчизняної системи вищої освіти та науки в 
Європейський простір [12, с. 100–101]. 

ВНЗ мають обмінюватися інформацією і докумен-
тами, збільшувати кількість спільних проектів, заохо-
чувати мобільність студентів і викладачів, керуючись 
принципом рівнозначності в наданні стипендій, стату-
су, знань. Таким чином, у досягненні мети болонських 
реформ на ВНЗ покладається відповідальність надати 
студентам і викладачам можливості для удосконален-
ня їх академічної мобільності та мобільності на ринку 
праці. Це забезпечить:

● розширення міжнародного академічного і сту-
дентського співтовариства;

● появу нових перспектив розвитку людських 
ресурсів;

● підвищення кар’єрних шансів випускників;
● засвоєння навчальних програм, які не пропону-

ють національні виші;
● гармонізацію національних і міжнаціональних 

процесів забезпечення якості освіти;
● створення відкритого ЄПВО.
Висновки. Гармонізований характер ЄПВО вба-

чається в орієнтації на фундаментальні європейські 
цінності, зокрема на свободу пересування та свободу 
отримання освіти будь-якого рівня. Тому серед реко-
мендацій Болонського процесу, які потребують винят-
кової уваги з боку академічної спільноти – розширення 
мобільності студентів та викладачів як ключового прин-
ципу формування Європейського освітнього простору. 

Освітня політика України в галузі вищої освіти, яка 
відображає загальнонаціональні інтереси у сфері осві-
ти і представляє їх світовій спільноті, має враховувати 
разом з тим загальні тенденції світового розвитку. Осо-
бливе значення в цьому відношенні має розширення 
мобільності викладачів і студентів, що сприятиме ство-
ренню спільного освітнього простору на європейсько-
му континенті.

Успішному розв’язанню ключових завдань розши-
рення мобільності як ключового принципу формування 
Європейського простору вищої освіти може сприяти 
введення у всі національні системи освіти кредитної 
системи ЕСТS, яка адаптована до концепції «навчання 
впродовж життя» і функціонує за принципом накопи-
чення кредитів. 

Стаття є спробою окреслити контури дослідження 
проблеми розширення мобільності викладачів і студен-
тів як ключового принципу формування ЄПВО. Акту-
альними є питання лібералізації маркетингу освітніх 
послуг в умовах європейської інтеграції, розроблення 
етичних засад транснаціональної освіти, що визначено 
як перспективні напрями майбутніх наукових розвідок 
автора.

Бобрицкая В. И.
МОБИЛЬНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В статье обоснована роль высшего образования в профессиональной подготовке мобильных специалистов, рас-

ширения мобильности как ключевого принципа формирования Европейского образовательного пространства; про-
анализированы документы Болонского процесса, которые раскрывают значение высших учебных заведений в предо-
ставлении студентам и преподавателям возможностей для усовершенствования их академической мобильности и 
мобильности на рынке труда.

Ключевые слова: академическая мобильность, Болонский процесс, болонские реформы, высшее образование, 
мобильный специалист, мобильность на рынке труда, профессиональная мобильность. 



238

Р
О

З
Д

ІЛ
  
7
. 
  
 А

К
А

Д
Е

М
ІЧ

Н
А

 М
О

Б
ІЛ

Ь
Н

ІС
Т

Ь
 

Постановка проблеми та її актуальність. Для 
України питання дослідження законодавчо-правового 
регулювання інтеграційних процесів, що відбувають-
ся сьогодні у сфері освіти, є одним з найбільш важ-
ливих як з теоретичного, так і з практичного поглядів. 
Адже зміни у глобальному геополітичному становищі 
нашої країни на початку ХХІ століття, подолання бі-
полярності міжнародних відносин створили позитив-
ні умови для виведення вітчизняної вищої освіти на 
новий рівень. 

Водночас не можна не помічати, як загострюєть-
ся боротьба у сфері наукової та інноваційної політики 
між країнами світу, проводиться пошук талановитих 
студентів, запозичуються кращі освітні практики. Усе 
зрозумілішою стає проста істина, що тільки ті країни, 
які здатні створити нові моделі взаємодії освіти й еко-
номіки, займуть гідне місце серед інших постіндустрі-
альних країн-лідерів. Специфіка вітчизняних реалій 
полягає ще й у необхідності одночасного просування 
української вищої школи в міжнародний освітній про-
стір та опанування нових освітніх відносин.

 Окрім того, поряд із зовнішньополітичними фак-
торами на міжнародне співробітництво вищої школи 
також впливають суспільно-політичні та правові зміни 
всередині держави. Актуальним у цьому плані є пи-
тання законодавчо-нормативного регулювання про-
цесів академічної мобільності як чинника, що сприяє 
входженню національної системи вищої освіти в світо-
вий та європейський освітні простори. Адже до цього 
часу більшість аспектів проблеми правового регулю-
вання академічної мобільності залишаються невирі-
шеними. Так, відсутня цілісна концепція академічної 
мобільності, яка б відповідала сучасним реаліям між-
народних відносин. Потребує удосконалення правове 
регулювання цілої низки питань у сфері вищої освіти, 
зокрема таких як доступ до вищої освіти, визнання 
документів про освіту, нормативно-правова діяль-
ність центрального органу управління освітою України 
тощо. Тому для України дуже важливим є освоєння 
європейського досвіду законодавчо-правового забез-
печення процесів академічної мобільності, у першу 
чергу учасників Болонського процесу.

У рамках цієї роботи під терміном «академічна мо-
більність» ми розуміємо перетин кордону фізичною 
особою з метою здобуття знань і компетенцій про-
тягом певного періоду у вищих навчальних закладах 
країни, в якій ця особа не проживає і не має статусу 

громадянина, з обов’язковим поверненням після за-
кінчення вищезазначеного періоду до рідної країни.  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Питання законодавчо-нормативного забезпечення 
розвитку академічної мобільності не стало предме-
том вивчення широкого кола науковців. Переважно 
воно розглядається в контексті аналізу міжнародних 
нормативно-правових документів, які регулюють інте-
граційні процеси в сфері вищої освіти. Останнім ча-
сом з’явилися наукові публікації, присвячені аналізу 
розвитку академічної мобільності в Європейському 
регіоні (М. Ларіонова [18], Г. Лукичов [19], У. Тайхлер 
[9]), зокрема її нормативно-правовому забезпеченні 
в міжнародних правових документах і на рівні наці-
онального законодавства європейських країн. Ро-
сійські науковці здійснили низку досліджень щодо 
організаційно-правових основ реалізації академічної 
мобільності в Росії в рамках проекту «Дослідження 
особливостей фінансування експорту освітніх послуг» 
згідно з цільовою програмою «Розвиток наукового по-
тенціалу вищої школи (2009–2011 роки)» [17].

На наше переконання, вивчення європейського 
досвіду нормативно-правового забезпечення процесів 
академічної мобільності дозволить розробити для 
України комплексну модель управління цим явищем, 
сформулювати принципи проведення ефективних 
змін, що надзвичайно актуально в період активного 
реформування сфери вищої освіти і підготовки нової 
редакції Закону України «Про вищу освіту». 

Мета статті. У статті досліджується розвиток 
академічної мобільності в Європейському регіоні, у 
тому числі її законодавчо-нормативне забезпечення 
на національному рівні. Аналіз зроблений на матеріалі 
результатів анкетування країн – учасниць Болонсь-
кого процесу щодо різних аспектів академічної 
мобільності, яке відбулося в рамках підготовки до 
Бухарестської конференції міністрів, відповідальних 
за вищу освіту (2012 р.) [6]. 

Виклад основного матеріалу. Європейська по-
літика та відповідні програмні європейські документи, 
спрямовані на гармонізацію Європейського простору 
вищої освіти (далі – ЄПВО), є надзвичайно важливи-
ми інструментами підтримки національних дій і заходів 
для розвитку академічної мобільності. Втім, міжнарод-
ні правові документи, що регулюють відносини у сфе-
рі освіти, за винятком Лісабонської конвенції [16] та 
Європейської конвенції про еквівалентність дипломів, 

У статті на основі досвіду європейських країн – учасників Болонського процесу досліджуються питання законодав-
чо-нормативного забезпечення процесів академічної мобільності.

Ключові слова: вхідна (імпортована) академічна мобільність, зовнішня (експортна) академічна мобільність, інтер-
націоналізація вищої освіти, Європейський простір вищої освіти, горизонтальна академічна мобільність, вертикальна 
академічна мобільність, мобільність академічного персоналу.  

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ 
АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

УДК 378 КОЗІЄВСЬКА Олена Іванівна, 
 кандидат наук з державного управління,
 головний консультант, 
 Комітет Верховної Ради України з  питань науки і освіти

Bobrytska Valentyna
MOBILITY AS A KEY PRINCIPLE OF EUROPEAN EDUCATIONAL AREA FORMATION

The article is devoted to the grounding of the role of modern higher education in professional training of mobile specialists, 
extending of mobility as a key principle of European educational area formation; to the analyses of the Bologna process-related 
documents that regard the role of higher educational institutions in improving the academic and labor mobility of students and 
university teachers.

Keywords: academic mobility, Bologna process, bologna reforms, higher education, labor mobility, mobile specialist, 
professional mobility.
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● на магістерському рівні важливим є критерій 
«міжнародної відкритості», який базується на 
міжуніверситетському співробітництві та кількості залу-
чених до такої співпраці студентів;

● на докторському рівні застосовується критерій 
кількості досліджень, що здійснюються під подвійним 
науковим керівництвом, участі в міжнародних 
конференціях і програмах академічних обмінів, 
кількості іноземних докторантів. 

До документів національного рівня також нале-
жать офіційні промови Міністра вищої освіти та науки 
Франції на міжнародних конференціях і симпозіумах, 
у яких він підтверджує політичні цілі щодо академічної 
мобільності (виступи на конференції, присвяченій пи-
танням мобільності в листопаді 2008 року; Всесвітня 
конференція ЮНЕСКО з питань вищої освіти у 2009 
році в Парижі тощо) [6].

Невелику частину нормативно-правових доку-
ментів складають стратегії або програми розвитку 
країни на певний період, в яких освіта є однією із сфер 
правового регулювання, як, наприклад, Урядова про-
грама 2009 року в Австрії, де в розділі освіта і наука 
йдеться про мобільність та інтернаціоналізацію [6].

Оскільки інтернаціоналізація освіти стає цілеспря-
мованою політикою країн, найбільш розповсюдженим 
типом документа є стратегія або програма інтернаці-
оналізації вищої освіти країни (Стратегія Федерально-
го Уряду Німеччини щодо інтернаціоналізації науки і 
досліджень (2008 р.) [6], Стратегія навчання протягом 
життя в Туреччині (2009 р.) [6], Урядова програма інтер-
націоналізації вищої освіти Литви на 2011–2012 роки 
[6] або Стратегія розвитку вищої освіти Мальти [6]), у 
яких академічна мобільність визначається як пріоритет 
освітньої політики. 

Науковців, які досліджували проблеми національ-
них політик мобільності, вражає відсутність у них кон-
кретних цілей, які підмінюються загальними фразами, 
а під кінцевим результатом розвитку академічної мо-
більності розуміється покращення її рівня. А тому вони 
вважають, що такі документи важко назвати стратегі-
ями, а такий підхід до вирішення проблем – політикою 
[9]. Зокрема, документи Швеції фіксують лише наміри 
країни підвищувати усі види мобільності [6]. Лише де-
кілька країн прийняли повноцінні стратегії розвитку 
академічної мобільності, які визначили головні напря-
ми розвитку академічної мобільності через удоскона-
лення інструментів Болонського процесу в контексті 
національних пріоритетів. Серед них Естонія, Фінлян-
дія, Німеччина, Нідерланди, Великобританія (Англія та 
Уельс) [6]. Нещодавно, у 2012 році, Республіка Казах-
стан прийняла відповідну Стратегію, у якій охарактери-
зувала сучасний стан, перешкоди, визначила завдання 
розвитку академічної мобільності на 2012–2020 роки та 
очікувані кінцеві результати [6].

Наявність стратегій розвитку освіти і науки не виклю -
чає низки документів, які регулюють окремі питан ня 
мобільності, зокрема щодо її підтримки або усунення 
перешкод. Наприклад, Програма національної фінансо-
вої підтримки «Fondo Giovani» в Італії [6], Національний 
план дій для науковців в Австрії [6],  Національний план 
дій щодо усунення перешкод з метою розвитку між-
народної академічної мобільності на 2010–2012 роки 
(Чехія) [6], Програми DAAD в Німеччині [6] тощо.

У Європейському регіоні залишилися країни, які кон-
статують відсутність національних стратегій або плану 
дій щодо розвитку академічної мобільності (Швейцарія, 
Люксембург, Португалія), що цілком зрозуміло з огляду 
на невелику територію цих країн і кількість у них вищих 
навчальних закладів (далі – ВНЗ). Відповідно до зако-
нодавства розвиток академічної мобільності в таких 
країнах покладається безпосередньо на університети. 
Так, у Люксембурзі Закон «Про університет» (Люксем-
бурзький університет, який є єдиним у країні) вимагає 
від усіх студентів, які навчаються в бакалавратурі, один 
семестр навчатися в університеті-партнері [6]. Згідно з 
поточним чотирирічним планом розвитку університету 
Люксембургу (The 4-Year plan of the university) універ-

які надають допуск до університетів (ETS № 015) [15], 
мають більшою мірою регулятивний характер, вико-
нання їх передбачається, втім, не є обов’язковим.

Документи наднаціонального рівня лише на-
працьовують загальні підходи, принципи, цінності та 
закладають можливість для їх реалізації на національ-
ному рівні з врахуванням національних, культурних, 
соціально-економічних особливостей, а тому потребу-
ють зусиль міністерств, університетів тощо. Міністер-
ська Бухарестська конференція та Третій Болонський 
Форум з питань освітньої політики (Румунія) [8] визна-
чили серед пріоритетних цілей державну відповідаль-
ність за вищу освіту. Відтак, розвиток академічної 
мобільності в цілому покладається на кожну країну
і залежить від її державної політики та стратегії роз-
витку вищої освіти, зорієнтованих на національні 
пріоритети.

Прийняття Будапештсько-Віденської Декларації 
про створення Європейського простору вищої освіти 
(Будапешт – Вена, 12 березня 2010 р.) [12] ознаменува-
ло новий етап у створенні ЄПВО – консолідація та злит-
тя в єдиний простір. Відтак, офіційний запуск ЄПВО 
потребував постановки нових цілей і нових завдань. 
Було прийняте рішення підготувати та прийняти в рам-
ках Бухарестської конференції міністрів, відповідаль-
них за вищу освіту, і третього Болонського політичного 
форуму «Поза Болонським процесом: створення та 
взаємозв’язок національного, регіонального та міжна-
родного просторів вищої освіти» («Beyond the Bologna 
process: Creating and connecting national, regional and 
global higher education spaces») Стратегію мобільності 
в Європейському просторі вищої освіти до 2020 року 
«Мобільність для кращого навчання» (Бухарест, 2012) 
[4]. На неї покладалось завдання стати  необхідним ін-
струментом для забезпечення якості вищої освіти, по-
кращення здатності до працевлаштування студентів і 
розширення міжнародного співробітництва як усеред-
ині ЄПВО, так і за його межами. 

З метою підготовки проекту Стратегії мобільнос-
ті в ЄПВО робоча група з питань мобільності (BFUG 
Working Group on Mobility) розробила для кожної 
країни – учасниці Болонського процесу анкету щодо 
різних аспектів академічної мобільності. Результати 
опитування кожної країни увійшли до її національної 
доповіді за 2012 рік і були представлені на Бухарест-
ській конференції міністрів, відповідальних за вищу 
освіту [6]. Аналіз цих даних дає досить повне уявлення 
про розвиток академічної мобільності в Європейському 
регіоні, у тому числі про її законодавчо-нормативне за-
безпечення на національному рівні. 

Більшість  країн зазначила в анкетах наявність на-
ціональних документів (стратегій або планів) щодо ака-
демічної мобільності. Переважно академічна мобіль-
ність на національному рівні не регулюється окремим 
спеціальним актом, а розпорошується різними доку-
ментами, які різняться своїм статусом і органом, що їх 
видав. Діапазон таких документів досить широкий – від 
законів, урядових актів і національних стратегій до дво-
сторонніх угод і програм співробітництва в галузі освіти 
між країнами. 

Так, Франція посилається на цілу низку документів, 
які регулюють питання академічної мобільності. Серед 
них Закон про автономію університетів, прийнятий у 
2007 році (так званий «LRU-law», скорочено від «Сво-
боди та відповідальність університетів»), який серед 
інших визначив мету розширення академічної мобіль-
ності, у першу чергу на магістерських і докторських 
програмах. Перед укладанням 5-річного контракту між 
університетом та Міністерством вищої освіти та науки 
університети повинні отримати дозвіл Французького 
агентства оцінювання вищої освіти та науки («Agence 
d`evaluation de la richer chéet de l̀ enseignement super-
ieur» [AERES]) [6]. Предметом оцінювання є, зокрема, 
ступінь мобільності у вищому навчальному закладі за 
такими критеріями: 

● на бакалаврському рівні (рівень ліценціату) 
оцінюється наявність схем підтримки мобільності; 
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закладів [6]. Втім, якщо взяти до уваги, що це річний 
показник, то в перекладі на показники за певний період 
він означає рівень мобільності 25% – 30% [6].

Документи більшості країн, навіть вказуючи цілі в 
кількісних (відсоткових) показниках, не дають відпо-
віді, що саме вони означають – чи загальну кількість 
студентів, які навчаються за кордоном або, у випадку 
з вхідною академічною мобільністю, приїхали з інших 
країн, чи кількість студентів, які навчаються в закор-
донному університеті за певними програмами (бака-
лаврськими, магістерськими, докторськими). Також не 
конкретизовані часові межі перебування за кордоном.

Щодо зовнішньої академічної мобільності лише 
окремі країни (Естонія, Литва, Фінляндія, Німеччина, 
Франція, Данія тощо) більш-менш чітко визначили та 
конкретизували її цілі. Так, Естонія зазначила, що зо-
внішня академічна мобільність до 2015 року повинна 
становити 4 – 5% (близько 2000 осіб) за програмами 
академічних обмінів або короткостроковими програма-
ми навчання в закордонному вищому навчальному за-
кладі [6]. Для студентів, які здобувають ступінь доктора, 
обов’язковим є перебування в закордонному універси-
теті протягом одного семестру. Вказівку на підтримку 
зовнішньої академічної мобільності на конкретному 
освітньому рівні містить стратегія «Поступове розши-
рення навчання та стажування за кордоном» («Step-
ping up study and intern ship abroad») [10], прийнята 
у 2009 році в Данії, яка спрямована на посилення зо-
внішньої мобільності, у тому числі на професійних ба-
калаврських програмах. Для студентів, які навчаються 
за програмами професійного бакалавра, Данія встано-
вила 20-відсотковий орієнтир зовнішньої академічної 
мобільності у 2020 році.

Окремі країни конкретизували свої цілі щодо зовніш-
ньої академічної мобільності у зв’язку з програмами ака-
демічних обмінів. Зокрема, Франція підтримує зовнішню 
кредитну мобільність, яка реалізується програмою Ераз-
мус. Так, у рамках Еразмус-програм «Student mobility» та 
«Student mobility for placements» була зафіксована мета 
у 2011 році досягнути кількісних показників 26,5 тис. 
студентів і 6,4 тис. студентів відповідно [6]. Німеччина 
визначила цілі зовнішньої академічної мобільності в рам-
ках DAAD-програми «Якість через інтернаціоналізацію – 
Програма  дій DAAD на 2008-2011 роки» [5].  

В освітніх документах країн практично не вказують-
ся цілі вхідної академічної мобільності. Виняток станов-
лять лише деякі країни. 

Так, показник щорічної вхідної кредитної мобільнос-
ті у Литві повинен становити не менше 400 студентів [6]. 

Слід відмітити Фінляндію, яка чітко визначила орієн-
тири мобільності – у 2015 році вона повинна становити 
20 тисяч осіб або 7% вхідної ступеневої мобільності іно-
земних студентів, та 20% за докторськими програмами 
[6]. Показники річного рівня вхідної кредитної мобіль-
ності у дзеркальному відображенні повторюють показ-
ники зовнішньої кредитної – 6% для університетів та 
8% для політехнічних ВНЗ. 

Мальта сформулювала цілі виключно щодо студен-
тів з країн, що не є членами ЄС, – 5 тисяч осіб за період 
до 2020 року [6]. 

Естонія вирішила досягнути кількості 2 тисяч іно-
земних студентів у 2015 році за програмами вхідної 
ступеневої мобільності, у тому числі 10% повинні ста-
новити студенти, які навчаються за докторськими про-
грамами [6]. 

Франція у Законі LOLF (Loi organique relative aux lois 
de finance [Бюджетний кодекс]), прийнятому в серпні 
2001 року, визначила цілі щодо вхідної ступеневої мо-
більності у 2013 році – частка іноземних студентів, які 
навчаються за магістерськими програмами повинна 
становити 17% (у тому числі 3,1% – студенти з країн 
ОЕСР); за докторськими програмами – 33% (у тому 
числі 9% – студентів з країн ОЕСР), утім залишила поза 
увагою бакалаврські програми [6].

У документах, які визначають політику країн у сфері 
вищої освіти, прямо або опосередковано вказані гео-
графічні уподобання щодо конкретних регіонів, на які 

ситет-партнер, де навчається студент за програмами 
академічних обмінів, повинен знаходитись на відстані, 
більше ніж 200 км [6]. У Швейцарії на інституційному 
рівні діють численні угоди про співробітництво, про-
грами, стратегії, які стимулюють розвиток академічної 
мобільності [6]. 

За визначенням експертів [9], будь-яка повноцінна 
національна стратегія розвитку академічної мобільнос-
ті повинна розрізняти види академічної мобільності. 
Щонайменше, цілі та завдання стратегії повинні фор-
муватись відповідно до вхідної та зовнішньої, ступене-
вої та кредитної мобільності студентів. Бажано, щоб 
стратегія:

● диференціювала академічну мобільність за 
різними програмами (бакалаврськими, магістерськими 
та докторськими); 

● визначала цілі академічної мобільності (з метою 
навчання, стажування інше); 

● встановлювала окремі підходи до фінансування 
внутрішньої та міжнародної мобільності; визначала її 
геополітичну спрямованість, а також інструменти для 
досягнення таких цілей. 

Очевидно, що стратегія, виходячи з національних 
пріоритетів, повинна формулювати кінцеві результати 
щодо кожного з видів академічної мобільності в кіль-
кісних вимірах. В ідеалі стратегія розвитку академічної 
мобільності повинна формуватись у контексті інтер-
націоналізації вищої освіти і стати частиною загальної 
стратегії розвитку країни [9, с.174]. 

Переважно нормативно-правові документи євро-
пейських країн підтримують академічну мобільність у 
контексті навчання і викладання, а тому вони спрямо-
вані на вирішення питань академічної мобільності сту-
дентів, які навчаються за бакалаврськими і магістер-
ськими (за поодинокими винятками – докторськими) 
програмами, або мобільності науковців і викладачів з 
метою викладання в закордонному вищому навчаль-
ному закладі. Кожна країна залежно від обраної стра-
тегії інтернаціоналізації вищої освіти визначає власні 
пріоритети студентської мобільності з орієнтацією як 
на імпорт, так і на експорт освітніх послуг. Аналіз ре-
зультатів опитування свідчить, що в більшості націо-
нальних доповідей зазначеними цілями студентської 
мобільності є зовнішня горизонтальна (навчання в ін-
шому вищому навчальному закладі протягом певного 
періоду часу – семестру, навчального року, після якого 
передбачається повернення до університету та продо-
вження навчання) та вхідна вертикальна мобільність 
(навчання студента в іншому вищому навчальному 
закладі, після закінчення якого він отримує ступінь). 
Горизонтальна мобільність отримала назву «диплом-
на/рівнева мобільність» (diploma/degreemobility), верти-
кальна – відповідно «кредитна  мобільність/тимчасо-
ва» (сredit/temporarymobility) [6]. Менше 1% з 49 країн 
підтримує обидва види мобільності. 

Не всі задекларовані в болонських документах цілі 
щодо академічної мобільності стали частиною націо-
нального законодавства, що пояснюється комплексом 
причин, у першу чергу нерівністю економічного розви-
тку. Так, лише декілька країн (Франція, Мальта, Данія 
тощо) внесли до власних стратегій розвитку вищої 
освіти прийнятий Комюніке в Льовені і Лувені-ля-Ньов 
(2009  р.) [2] орієнтир «20% усіх випускників вищої шко-
ли з досвідом навчання за кордоном до 2020 року», 
який вони застосовують як до всіх видів мобільності, 
так і до окремих її видів. Наприклад, Франція визна-
чила цей показник лише для зовнішньої кредитної мо-
більності [6]. Частина країн (Австрія, Нідерланди, Німеч-
чина) встановила навіть більшу планку [6]. Так, Австрія 
буде намагатися до 2020 року досягти 50-відсоткового 
показника всіх випускників за програмами зовнішньої 
кредитної мобільності [6]. Нідерланди визначили мету 
збільшення показника зовнішньої кредитної мобільнос-
ті з 17% до 25% у 2013 році [6]. Фінляндія визначила, 
на перший погляд, більш скромні цілі зовнішньої кре-
дитної мобільності – досягти до 2015 року 6% для уні-
верситетів та 8% для політехнічних вищих навчальних 
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спрямована така політика з метою залучення інозем-
них студентів. Майже кожна країна визначає своїм 
пріоритетом ЄС (Європейський Економічний Простір 
або ЄПВО), оскільки усі країни є членами Болонського 
процесу і залучені через програми Еразмус, які визна-
ються потужним інструментом розвитку мобільності, 
до програм академічних обмінів. 

Частина країн у визначенні територіальних пріори-
тетів керується політикою сусідства.

Типовим прикладом є північні країни, яких тради-
ційної поєднують політичні, культурні і, що досить важ-
ливо, лінгвістичні зв’язки. Вони мають свою програму 
академічної мобільності NORDPLUS [11]. 

Австрія, зважаючи на історичне минуле, також 
орієнтується на прикордонні країни Центральної та 
Південної Європи, які раніше були частиною Австро-
Угорської імперії. З цими країнами Австрія має бага-
тосторонні зв’язки в рамках програми академічних об-
мінів між університетами Центральної Європи (Central 
European Exchange Program for University Studies, 
CEEPUS) [1]. Втім, намагаючись залучити якомога 
більше іноземних студентів, вона також визначає свої-
ми геополітичними пріоритетами, окрім країн Європей-
ського Союзу, Канаду, країни Азії, Африки, Централь-
ної та Східної Європи. 

Орієнтація європейських країн на країни, чия еко-
номіка активно розвивається, так звані BRIC-країни 
(Бразилія, Росія, Індія, Китай), країни Азії та Близького 
Сходу є тенденцією останніх років, яка може бути пояс-
нена жорсткою конкуренцією на ринку освітніх послуг, 
що змушує європейські країни розширювати свої зони 
впливу.

Литва також орієнтується на найближчі південно-
європейські та скандинавські країні. Втім, це не зава-
жає її у Національній програмі інтернаціоналізації ви-
щої освіти (Programme on Internationalization of Higher 
Education in 2011–2012 (Decree of the Government) [6] 
вказувати як свої територіальні пріоритети Аргентину, 
Бразилію, Росію, Ірландію, Іспанію, Німеччину та Вели-
кобританію, де проживають найбільші литовські спіль-
ноти. Власне Литва належить до числа тих країн, чиї 
геополітичні орієнтири визначаються спільним історич-
ним минулим. З такими країнами вони продовжують 
мати тісні політичні та мовні зв’язки. 

У законодавчо-нормативних документах Іспанії 
як пріоритетний регіон вказуються країни Латинської 
Америки, а в документах Франції, окрім традиційних 
країн Європейського освітнього простору та англомов-
них країн (США, Канада, Австралія та Нова Зеландія), 
підкреслюється орієнтація на франкомовні країни [6].

Деякі країни взагалі не визначають таких пріорите-
тів (Чехія) або підкреслюють свою широку геополітич-
ну спрямованість, і тому не виокремлюють конкретних 
регіонів [6]. Це може бути пояснено або неувагою до 
цього питання, або тим, що політика інтернаціоналі-
зації таких країн спрямована на залучення іноземних 
студентів з різних країн світу. 

Швеція, на відміну інших країн, визначає територі-
альні пріоритети лише щодо зовнішньої академічної 
мобільності [6]. 

 Як уже зазначалося, кожна країна підтримує зо-
внішню або вхідну академічну мобільність залежно від 
обраної стратегії інтернаціоналізації, яка спрямована 
на оптимізацію потоків академічної мобільності залеж-
но від потреб держави. Державне регулювання цих по-
токів відбувається шляхом вирішення низки завдань – 
підтримка балансу між експортом та імпортом освітніх 
послуг, розвитком академічної мобільності власних 
громадян, підвищення якості освіти, привабливості 
національної системи вищої освіти, забезпечення до-
ступності вищої освіти як для студентів-іноземців, так і 
для студентів – громадян країни тощо. 

З метою реалізації визначених стратегій або про-
грам мобільності країни вдаються до різних заходів. 
Аналіз освітніх нормативно-правових документів 
свідчить, що їх спектр настільки великий, що важко 
говорити про наявність єдиних підходів у вирішенні 

поставлених завдань. Дослідження освітнього зако-
нодавства різних країн демонструє, що кожна країна 
по-своєму вирішує питання нормативно-правового ре-
гулювання академічної мобільності на національному 
рівні. Як правило, їх вирішення залежить від 
організаційної моделі вищої освіти, яка функціонує в 
конкретній країні, – автономної (США, Великобританія) 
або централізованої (Франція, Німеччина). 

Для країн СНД – колишніх радянських республік, 
які успадкували радянську централізовану модель 
освіти, характерні однакові підходи до норматив-
но-правового забезпечення. Зокрема, на відміну від 
України, в більшості зарубіжних країн (за винятком 
країн СНД, Норвегії, Італії, Китаю, Фінляндії) питання 
прийому та навчання іноземних громадян не регулю-
ються на рівні національного освітнього законодав-
ства. Відповідальність за їх вирішення покладається 
на університети, яким надано широкі права автономії. 
Так, ВНЗ самостійно встановлюють правила прийому 
на навчання іноземних громадян. У законах визначе-
но лише загальні умови доступу до вищої освіти як 
для власних громадян, так і для іноземців. Як правило, 
вони є універсальними для більшості країн і передбача-
ють наявність документу про освіту, який підтверджує 
успішне закінчення повної середньої освіти, а також для 
іноземців є обов’язковим документ, який підтверджує 
знання мови країни перебування на рівні, достатньому 
для опанування освітньої програми.

Найбільш очевидним способом підтримки більшою 
мірою зовнішньої академічної мобільності в різних 
країнах є система державних кредитів і позик. Втім, 
держава встановлює певні обмеження на їх отримання 
за різними ознаками:

● соціально-економічними: якщо в європейських 
нордичних країнах 100% студентів мають право на 
державні кредити і позики, більшість країн в такий 
спосіб підтримує студентів з незаможних сімей (так, 
Франція надає щомісячно 400 євро малозабезпече-
ним студентам, які прагнуть навчатися за кордоном від 
2 до 9 місяців за програмами академічних обмінів між 
університетами [6]);

● часовими рамками перебування у закордонно-
му університеті та видом мобільності (зокрема, з метою 
підтримки академічної мобільності уряд Данії у 2010 році 
надавав університетам гранти у розмірі приблизно 670 
євро за кожного студента, який брав участь в обмінах 
за програмами академічної мобільності (як вхідної, так 
і зовнішньої), незалежно від його національності. Умо-
вою надання таких державних грантів був період на-
вчання не менше 3-х місяців, протягом якого студент 
повинен отримати повний кредит [6]);

● територіальними (більшість країн надають 
державну фінансову підтримку студентам, які їдуть 
навчатися в країни ЄС та країни, що належать до 
Європейського простору вищої освіти. Іноді уряди 
розширюють географію країн, у разі навчання в яких 
студент може розраховувати на фінансову допомогу з 
боку держави. Втім, поза межами ЄС гранти і позики 
надаються лише для здійснення кредитної мобільності);

● рівнями навчання  (у деяких країнах надання 
кредитів і позик залежить від рівня навчання: так, у 
Франції нестачу фінансової допомоги з боку держави 
відчувають студенти, які навчаються за бакалаврсь-
кими і магістерськими програмами, докторанти ж 
мають право отримати позики як на державному, так 
і місцевому рівнях; у Португалії, навпаки, право на 
державні гранти надається на рівні бакалавратури та 
магістратури, і докторанти не мають права на держав-
ну фінансову підтримку);

● навчальними програмами (можна стверджу-
вати, що державне фінансування окремих програм 
є швидше не обмеженням, а засобом підтримки та-
ких програм з огляду на національні інтереси: так, 
Міністерство освіти в Данії у 2010 році з метою посилен-
ня інтернаціоналізації датських програм професійної 
вищої освіти та стимулювання міжнародних обмінів 
запровадило державну фінансову підтримку датсько-
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американсько-канадським програмам, які передбачали 
навчання, стажування студентів або короткотермінове 
перебування з метою викладання датських вчителів в 
американських і канадських навчальних закладах [6]).

З метою залучення іноземних студентів на навчан-
ня та підтримки певних категорій іноземних студентів 
більшість країн своїми нормативно-правовими актами 
заохочують університети запроваджувати англійську 
мову навчання. Втім, у документах підкреслюється, що 
викладання англійською мовою не виключає знання 
мови країни, де навчаються іноземні студенти. Її вив-
чення дозволяє студентам з інших країн якнайшвидше 
інтегруватися в іншомовне середовище. 

Більшість країн вказують на незнання іноземної 
мови, у першу чергу англійської, як на суттєву перешко-
ду здійснення як вхідної, так і зовнішньої академічної 
мобільності, а відтак вдаються до різних заходів з ме-
тою заохочення студентів до її вивчення.  

Привабливість освіти за кордоном є комплексною 
компонентою, яка включає в себе ефективну візову 
політику, створення можливостей для працевлаштуван-
ня під час навчання, а також для подальшого працев-
лаштування за обраною спеціальністю. Австрія вважає 
проблеми з отриманням візи головною законодавчою 
перешкодою для здійснення академічної мобільності 
студентів і академічного персоналу [6]. Типовим прикла-
дом є Португалія, яка запровадила так званий «швидкий 
шлях» отримання візи для студентів з країн не є членами 
ЄС [6]. Західні країни створюють умови для поєднання 
навчання та роботи для іноземних студентів. У Німеччині 
іноземні студенти  працюють навіть без дозволу на робо-
ту. Однак для негромадян країни ЄС існують обмежен-
ня – 90 днів на рік або 180 днів на рік неповний робочий 
день. Іноземні студенти в Україні позбавлені можливості 
працювати під час навчання через об’єктивні обставини: 
у першу чергу, це мовний бар’єр, відсутність дозволу на 
роботу тощо.    

Болонські документи містять поняття «академічно-
го персоналу» (academic staff). Відсутність єдиних під-
ходів до його розуміння, розмаїття форм і видів усклад-
нює дослідження цього феномену, формування ціліс-
ного бачення сучасного стану і перспектив розвитку 
наукової мобільності. Це поняття охоплює широке коло 
осіб, втім жоден з документів, який визначає розвиток 
Болонського процесу, не містить їх вичерпного перелі-
ку. До академічного персоналу належать ті, хто тільки 
викладає у вищому навчальному закладі; науковці (sci-
entists), які викладають і проводять наукові досліджен-
ня у вищому навчальному закладі, втім більшою мірою 
залучені до наукових досліджень; докторанти тощо. 
Існує тенденція розмежовувати академічний персонал 
як суб’єктів третичної освіти та науковців і дослідників, 
причетних виключно до наукової сфери. Таке розмеж-
ування та визначення тих, хто входить до цих груп, 
різниться залежно від країни. Так, в окремих країнах 
докторанти вважаються частиною академічного пер-
соналу, якщо вони працюють виключно над дисерта-
цією. В інших приналежність до цієї категорії визнача-
ється наявністю в них контракту, який би передбачав 
обов’язкове викладання та проведення досліджень. 
Частина країн відносить докторантів виключно до сту-
дентської когорти. По-різному оцінюється належність 
до академічного персоналу освітян-менеджерів (ректо-
рів, деканів тощо): в окремих країнах вони не розгляда-
ються як академічний персонал. 

Міжнародні освітні організації робили непоодинокі 
спроби, аби уніфікувати підходи до визначення поняття 
«науковці» і створити загальноприйняту класифікацію. 
Зокрема, OECD разом з міжнародними агенціями роз-
робила документ Frascati Manual, який визначає ме-
тодологію збору статистичних даних щодо наукових 
досліджень [7]. У цьому документі подані визначення, 
що стосуються фундаментальних і прикладних дослі-
джень, у тому числі понять дослідників, допоміжного 
наукового персоналу тощо. Визначення, наведені у 
Frascati Manual, були прийняті багатьма урядами як 
спільна мова для обговорення науково-технічної по-

літики та політики економічного розвитку і широко ви-
користовуються різними міжнародними організаціями. 
Очевидно, що розуміння наукової мобільності усклад-
нюється розмаїттям її форм від короткотривалих візи-
тів і відряджень до довгострокового виїзду за кордон за 
контрактом з метою проведення наукових досліджень 
або викладання  в університеті.

Аналіз нормативно-правових актів, які регулюють 
мобільність науковців і викладачів, дозволяє виділити 
дві категорії таких документів. До першої належать 
ті, що стосуються тимчасової зовнішньої мобільності 
академічного персоналу з метою викладання, навчання 
або стажування. У таких документах академічний пер-
сонал не виокремлюється, а розглядається як частина 
академічної мобільності студентів, тому вони не містять 
кількісних показників зовнішньої мобільності науковців, 
викладачів тощо. Переважно зовнішня академічна 
мобільність академічного персоналу підтримується на 
національному рівні в рамках європейських програм, 
зокрема Erasmus, Marie Curie.

Інша частина документів, переважно у вигляді 
стратегій, є практичним утіленням політики країни, 
орієнтованої на залучення, тимчасове або довгостро-
кове, іноземних фахівців з метою посилення її науково-
го потенціалу та створення інноваційного середовища 
у країні. Як правило, вони стосуються міграційних про-
блем і питань фінансування та перебування іноземних 
фахівців, більшою мірою науковців, ніж викладачів, на 
території приймаючої країни. 

На відміну від зовнішньої мобільності академічного 
персоналу документи, які регулюють його вхідну 
академічну мобільність, містять цілі такої мобільності 
у кількісних показниках. Так, Естонія визначила для 
себе мету досягти до 2015 року рівня 3% іноземних 
викладачів і 10% іноземних науковців, які навчають-
ся за докторськими програмами або мають науковий 
ступінь доктора філософії [6]. Словенія намагається до-
сягнути 10% іноземних викладачів у загальній кількості 
викладачів у країні та подвоїти кількість іноземних уче-
них до 2015 року [6]. 

З метою усунення перешкод для вхідної академічної 
мобільності іноземних науковців країни імплементують 
у національне законодавство положення Директиви 
Ради Європи 2004/114/ЕС від 13 грудня 2004 р. «Про 
умови допуску громадян третіх країн з метою навчан-
ня, участі в обміну учнями, неоплачуваної професійної 
підготовки або волонтерської діяльності» [13] та 
Директиви Ради Європи 2005/71/ЕС від 12 жовтня 
2005 р. «Про спеціальну процедуру допуску громадян 
третіх країн з метою наукових досліджень» [14].  

Законодавчими перешкодами здійснення 
мобільності академічного персоналу є переважно 
неврегульованість візових проблем, питань оподатку-
вання. Так, Естонія вказує на необхідність внесення змін 
до міжнародних двосторонніх угод щодо працевлашту-
вання науковців, які передбачають подвійне оподатку-
вання. У 2008 році Естонія прийняла відповідні зміни 
до чинного законодавстві, які дозволяють зарубіжним 
науковцям і викладачам, які приїхали на короткий 
час, працювати без офіційного дозволу на роботу та 
перебування в країні. Естонія також імплементувала 
рекомендації щодо довгострокової наукової візи [6].

Не всі норми Болонських документів стали ча-
стиною національних законодавств. Зокрема, отри-
мання спільних ступенів, яке вважається важливою 
складовою стратегії інтернаціоналізації та напрямом 
міжвузівського співробітництва, що сприяє активізації 
академічним обмінам, передбачене в законах про вищу 
освіту лише окремих країн (Албанія, Алжир, Боснія і 
Герцеговина, Єгипет, Грузія, Йорданія, Косово, Лівія 
тощо). І хоча університети деяких країн беруть участь в 
організації таких спільних програм, на законодавчому 
рівні вони ще не унормовані.

Висновки. Враховуючи позитивний європейський 
досвід законодавчо-нормативного забезпечення роз-
витку академічної мобільності, можна зробити висно-
вок про першочерговість для України роботи з фор-
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мування оптимальних правових умов і відповідних 
мотиваційних стимулів для прискореного відтворення 
прогресивної моделі спеціаліста, яка б забезпечувала 
ефективне регулювання в першу чергу:

● договірних відносин між установами освіти, за-
мовниками і виконавцями освітніх послуг;

● умов і порядку фінансування спільних освітніх 
програм;

● трудових і цивільно-правових відносин науково-
педагогічних працівників, поєднання їх наукової та 
освітньої діяльності з  систематичним підвищенням 
кваліфікації;

● створення умов для розширення освітніх мож-
ливостей майбутніх спеціалістів  шляхом переходу до 
нелокалізованої освіти, застосування комп’ютерного 
контролю за інформаційним забезпеченням і процесом 
навчання, впровадження практик навчання, характер-
них для «відкритих університетів» з вільним вибором 
курсів, можливістю здавати екзамени одночасно з 
кількох спеціальностей і отримати кілька дипломів;

● формування всіма зацікавленими партнерськи-
ми сторонами єдиної пошуково-інформаційної системи 
в сфері освіти, використання комп’ютерних технологій 
як найбільш доступного ресурсу навчання,  впровад-
ження дистанційних форм навчання, вирівнювання 
можливостей  доступу до європейського простору 
вищої освіти.
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Legal aspects and regulatory support to academic mobility in the European countries – members of the Bologna Process 
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Problem statement and its relevance. Academic mo-
bility is often understood as the crossing of country borders 
for the purposes of study, training, teaching and/or research. 
In today’s global economy, student mobility is an important 
and even defining element of higher education. Not only 
does it contribute to the academic performance of students 
but also provides students with important inter-cultural skills 
that are important in today’s international job market.

Academic mobility is an integral element of the interna-
tionalization of every university, but there are obstacles in 
the realities of Ukrainian universities that impede the very 
existence and effectiveness of academic mobility. 

The following obstacles related to student mobility in 
Ukraine were discussed at the Seminar on EU Strategy 
Development for Global Dimension of Higher Education, 
organized by the European Commission in October 2012:

Language deficiency among university students. 
This problem is quite common. For example, a 2009 
Eurobarometer survey [1] took a pool of EU students and 
found that about 40% of students who did not study abroad, 
didn’t do so because of foreign language deficiency.

Lack of information on mobilities in an academic 
environment. It is a role of university International 
departments to collect and disseminate information on 
academic exchanges and on study abroad, but it is also 
important that university management effectively supports 
academic mobilities and understands the value of mobilities. 

Problems with recognition of study periods abroad 
and degrees obtained. There are known cases when 
Ukrainian students, upon returning from study periods 
abroad, had to take exams, and submit assignments at their 
home institutions to continue studies at home. A recently 
adopted regulation “On Academic mobility for students from 
higher education institutions” (approved by the Ministry 
of Education and Science of Ukraine on May 29, 2013) 
contains a section dedicated to credit recognition and 
stipulates that home institutions in Ukraine must recognize 
credits earned by students going on mobility abroad as 
equivalent [2]. 

Problems with obtaining visas. Visa policy is an 
influential instrument to ensure a forward looking policy 
on academic mobility [3, p.3]. Many high-level documents 
adopted within EHEA underline importance of visa dialogue 
for promotion of academic mobility.  London Communique 
(2005) [4, p.2]: “We recognize the responsibility of individual 
Governments to facilitate the delivery of visas, residence and 
work permits, as appropriate. Where these measures are 
outside our competence as Ministers for Higher Education, 
we undertake to work within our respective Governments 
for decisive progress in this area. At national level, we will 
work to implement fully the agreed recognition tools and 
procedures and consider ways of further incentivising 
mobility for both staff and students”. Issues relating to study 
periods abroad, academic migration still exist and should 
be tackled as a basis for a constructive dialogue on visa 
liberalization.

Analysis of literature. Promotion of academic 
mobility has been emphasized in several recent Ministerial 
communiques issued in EHEA. The mentioned London 

This article looks at the latest trends in academic mobility in European higher education area and defines different types of 
mobility. Based on international experience and measures already in place, the author attempts to outline challenges impeding 
student mobility.  It explores outgoing student mobility from Ukraine to the European Union (EU) within the EU-funded educational 
programme Erasmus Mundus. 

Key words: academic mobility, student mobility, Erasmus Mundus programme, types of academic mobility. 

STUDENT MOBILITY: CURERENT TRENDS AND CHALLENGES. 
ERASMUS MUNDUS PROGRAMME IN UKRAINE 

УДК 378.1 Svitlana BATSYUKOVA,  
 Coordinator, 
 National Tempus-Office in Ukraine  

Communique (2005) recognizes academic mobility as 
“one of the core elements of the Bologna Process, creating 
opportunities for personal growth, developing international 
cooperation between individuals and institutions, enhancing 
the quality of higher education and research, and giving 
substance to the European dimension”. 

The Leuven communique (2009) [5, p. 4] set a target to 
make at least 20% of the student population in EHEA mobile 
and states that mobility “encourages linguistic pluralism, 
thus underpinning the multilingual tradition of the European 
Higher Education Area and it increases cooperation 
and competition between higher education institutions. 
Therefore, mobility shall be the hallmark of the European 
Higher Education Area”. The Bucharest Communique of 
2012 [6, p. 1] also stipulates enhancement of academic 
mobility as one of the goals: “We will pursue the following 
goals: to provide quality higher education for all, to enhance 
graduates’ employability and to strengthen mobility as 
a means for better learning”. The same Communique 
adopted a strategy “Mobility for better learning” [7, p. 2] as 
an Addendum. The strategy draws attention to mobility into 
the EHEA “such as the number of students enrolled in the 
EHEA who have obtained their prior qualification outside 
the EHEA as one possible indicator of its international 
attractiveness”.

To be adopted in the end of 2013 “Erasmus +” 
programme (the programme regulation has not been 
formally adopted) will significantly promote academic 
mobility. It is envisaged that the latter programme will be 
implemented from 2014 till 2020 and about 60% of the 
programme budget will be dedicated towards mobilities [8]. 

This article pursues the goal to analyze developments 
in EHEA related to mobility, describes types and challenges 
of academic mobility, and explores student mobility within 
Erasmus Mundus programme in Ukraine. 

Main part. 
Academic mobility is often classified:
● by the target group undertaking this mobility:
 ¤ staff mobility (both teaching and administrative); 
 ¤ student mobility ( in terms of the level of study -
  bachelor, master, PhD mobility);
 ¤ mobility of researchers;
● by the periods for which the mobility is undertaken: 
 ¤ short term, long term mobility;
 ¤ sandwich programs – e.g. half a year is spent
  in the country of origin and half a year – in the
  country of destination;
● by the purpose for which the mobility is undertaken:
 ¤ degree mobility; 
 ¤ non degree mobility;
 ¤ credit mobility – mobility for obtaining credits
  that are to be recognized at the home university
  (sending university); 
 ¤ research mobility ( for the purposes of study/
  research, sabbaticals); 
 ¤ mobility for teaching etc.;
● by direction of mobility:
 ¤ incoming (foreign students);
 ¤ and outgoing (often called as study abroad).
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Students originating from over 20 universities across 
Ukraine submitted their applications for Erasmus Mundus 
Action 1. As a result of the Erasmus Mundus competition, 
students from  Kyiv Taras Shevchenko National University, 
National University “Kyiv-Mohyla Academy”, National 
Technical University «Kyiv Polytechnic Institute”, Ivan 
Franko National University of Lviv, Dnipropetrovsk Oles 
Gonchar National University and other universities of 
Ukraine will go to Netherlands, Germany, Belgium, France, 
United Kingdom and other countries of the EU to study 
Mechanics, System Dynamics, Teaching Spanish, Industrial 
Management, European Forestry, Service Engineering, 
Ship Design, Journalism, Economics and Law, Russian, 
Central and East European Studies and other science. 

In 2004-2012, 13 957 students from different countries 
obtained Master level scholarships from the Erasmus 
Mundus programme, including 242 students from Ukraine. 
In 2010-2012, 644 candidates were selected for different 
doctoral programmes including 7 persons from Ukraine.  

The Erasmus Mundus, Action 2 programme promotes 
institution-based cooperation in the field of higher education 
between the EU and third countries. Academic partnerships 
serve as a basis “for enhancing academic cooperation and 
exchanges of students and academics, contributing to the 
socio-economic development of non-EU countries targeted 
by EU external cooperation policy” [14].

The number of Ukrainian higher education institutions 
partnered within Erasmus Mundus Action 2 increased four 
times from 2007 till 2013. 

Ukrainian universities with the largest number of 
Erasmus Mundus projects since 2007 (greater or equal 
to six) are: Kyiv Taras Shevchenko National University 
(6 projects), Taurida National Vernaskiy University, Yuriy 
Fedkovych Chernivtsi National University, Ivan Franko 
National University of Lviv. 

Altogether, 26 Erasmus Mundus Action 2 projects have 
been implemented in Ukraine since 2007 in cooperation 
with universities from Poland, Germany, Lithuania, Spain, 
Italy and other countries of the EU. According to the 
estimate provided at the Pre-departure orientation for 
Erasmus Mundus Action 2 students (August 2013), over 
500 scholarships for Ukrainian Bachelor students and over 
400 scholarships for Master students have been provided 
within the programme. 

Conclusions.  On-going EU enlargement and Bologna 
Process, changes in university operational environment 
and also in the labor market set strong basis for promotion 

The Institute for the International Education of Students 
[9] noted the motivation factors and consequences for 
students to go abroad: personal development, enhanced 
interest in academic study, reinforced commitment to 
foreign language study, intercultural development, acquired 
skill sets that influenced career path.

The proportion of foreign students among all students 
in the EU is high in Cyprus, Germany, Austria, France, 
the UK, and the highest is in Lichtenstein – over 88 % [10, 
p. 37]. Almost two thirds of 1.5 mil foreign students enrolled 
in 2006-2007 in universities of the EU studied in only three 
countries – the UK, Germany and France [10, p. 4]. 

The newly adopted communication “European higher 
education in the world” recognises academic exchanges 
and mobility as promoters of internationalization and states  
that “approximately 400 million EUR a year, from 2014 till 
2020 will be earmarked for European universities to fund 
cooperation and mobility with non-European partners” 
[Commission launches new internationalization strategy, 
July 2013]. The communication also states that some 
135 000 students and staff exchanges between the EU and 
the rest of the world will be funded – 100 000 more than 
under the existing Erasmus Mundus programme” [11]. 

Erasmus Mundus Action 1 presents master and doctoral 
level programmes of outstanding academic quality that are 
designed and implemented by a consortium of European 
universities from at least three different countries [12]. Within 
the programme, scholarships and fellowships for third-
country and European students and doctoral candidates, 
are assigned to follow Erasmus Mundus Masters Courses 
and Joint Doctorates. The programme also envisages short-
term scholarships for researchers from the European Union 
and partner countries. On average, for two-three years the 
programme grants about 10 000 – 24 000 EUR for Master 
students and 19 000 – 30 000 EUR for doctoral candidates 
including stipend amounted to 1000 EUR and 2 800 EUR 
for master and doctoral students, respectively. 

In 2013, of 147 Erasmus Mundus Master level scholarships 
were assigned to students from six countries of ENPI East 
(Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and 
Ukraine), over 50% - 84 scholarships belong to students from 
Ukraine. In tough competition, seven among 35 Ukrainians, 
were selected for doctoral fellowship to start studies in 2013 
academic year. In the selection round of 2013, the success rate 
of doctoral applications from Ukraine almost tripled compared 
to 2012 (20% vs 7%), and the success rate for master level 
applications reached 17% vs 13% in 2012 [13].

Table 1 
Erasmus Mundus, Action1, Master programmes. Selection results of 2013

Country of origin Selected joint Master 
programmes

Applications submitted Success rate ,%

Ukraine 87 488 18

Russian Federation 43 728 6

Belarus 12 78 15

Moldova 9 69 13

Georgia 17 88 19 

Armenia 20 154 13

Azerbajdzhan 8 68 12

Table 2 
Erasmus Mundus, Action1, Doctoral programmes. Selection results of 2013

Country of origin Selected/joint doctorates Applications submitted Success rate, %

Ukraine 7 38 18

Russian Federation 15 79 19

Belarus 2 8 25

Moldova 0 5 0

Georgia 0 12 0

Armenia 0 7 0

Azerbaijan 0 7 0
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Graph 1. Participation of Ukrainian higher education institutions  in Erasmus Mundus, Action 2

of academic mobility. Arguably, student mobility is one 
of the most spread types of academic mobility, and 
may be the most visible and effective way to increase 
internationalization of higher education. According to the 
United Nations Expert Group Meeting, in the end of 2012 
the number of foreign students in the world increased 
fivefold since 1975 [15]. Academic mobility provides 
students with opportunity to make key decisions concerning 
countries of destination and fields of study.  More and more 
students in Ukraine seek opportunities to study abroad and 
exchange experience in inter-cultural setting. The number 
of Erasmus Mundus students from Ukraine increased by 
70% in 2013 compared to the previous year. Obstacles to 
development of student mobility mentioned in this article are 
to be overcome with specific interventions subject to further 
study. Some brief recommendations are provided below.

Increase in state financing of mobility periods abroad, 
e.g.state support in the form of loans and schemes 
available to the student population, would create additional 
opportunities for students in addition to EU educational 
programmes. 

There is a strong correlation between foreign language 
capacity and ability of students to study abroad (English, 
German, French and Spanish are the most widely spoken 
languages in Europe). Improving situation with language 
proficiency among students will lead to better opportunities 
for students. 

Comparability as well as compatibility of academic 
degrees (as outlined in Bologna Process recommendations) 
is an important tool for very existence and sustainability of 
both degree and credit mobility. Procedures for allocation 
and recognition of mobility credits as well as flexible 
curriculum structures are to be in place. 
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вакантні місця в організаціях різних форм власності. 
Бюрократичний підхід щодо рівня кваліфікації персона-
лу, коли наявність документа, який свідчить про освіту, 
є більш важливим, ніж сама освіченість, підтверджує 
думку про девальвацію якості освіти.  

У нашій країні система професійної підготовки 
кадрів ускладнюється ще й демографічною ситуаці-
єю, коли в останні роки значно зменшується кількість  
абітурієнтів, що надає можливість їм претендувати на 
достатньо велику кількість бюджетних місць у ВНЗ. 
Вступна кампанія 2011 року засвідчила небезпечну 
тенденцію не традиційного змагання вступників за уні-
верситети, а навпаки – конкуренцію вишів за абітурієн-
тів [4], що являє собою реальну загрозу для існування 
ринку праці в Україні.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі, 
та мета статті. Звернення до теоретичних розвідок у 
галузі «економіки культури» (О. Долгін [6], І. Каленюк 
[5], Рубинштейн [7]), аналітичних робіт, у яких висвітлю-
ються проблеми вищої освіти (Р. Апресян [2], М. Ларіо-
нова [11], В. Нападиста [1], О. Оніщенко [4]) та практики 
міжнародного співробітництва і соціального партнер-
ства в рамках міжнародного проекту «HESDeSPI» [12, 
15], дозволить авторам дослідити механізми, які вже 
сьогодні здатні бути дієвим ресурсом для забезпечення 
якості та конкурентоспроможності гуманітарної освіти. 

Виклад основного матеріалу.  Освітньо-наукова 
діяльність є однією із значних галузей духовного ви-
робництва, що продукує спільне благо. Зрозуміло, 
що йдеться не про конкретні матеріальні блага, а про 
«освітні послуги», які являють собою здійснення різ-
номанітної діяльності – педагогічної, наукової, органі-
заційно-управлінської – з метою задоволення освітніх 

Постановка проблеми та її актуальність. Сучас-
ний стан освіти та процеси її реформування в світово-
му масштабі постають предметом обговорення широ-
ких кіл – політичних діячів, фахівців у галузі філософії 
освіти, педагогічних працівників, що, безумовно, свід-
чить про суспільну значимість змін у цій сфері культури 
[1]. Однак у пострадянському просторі реформування 
освітньої діяльності наражається на проблему недо-
статньо чіткої визначеності позиції держави щодо суті 
та механізмів позитивних змін у системі сучасної осві-
ти. Це призводить до того, що політико-освітні ініціа-
тиви часто постають засобом маніпуляцій конкретних 
політичних сил у зв’язку із насущною політичною та 
економічною кон’юнктурою. 

В умовах кардинальних змін навчальних планів і 
впровадження нових спеціальностей та напрямів під-
готовки (які не завжди відповідають потребам суспіль-
ства) від студентів вимагають вивчення нормативних 
курсів, які формують знання та навички, що часто не 
відповідають вимогам часу та економіки [2]. Унаслідок 
цього все більш наявним постає розрив ланки між під-
готовкою спеціалістів і реальними потребами нашої 
національної економіки. Достатньо висока кількість ви-
пускників вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) не 
працюють за отриманою спеціальністю, що пояснюєть-
ся низкою причин, з яких називають низькі зарплати в 
державному секторі економіки (у сфері культури у тому 
числі) та взагалі відсутністю робочих місць [3]. 

Унаслідок різних чинників у середовищі студентів, 
що отримують вищу освіту, є й такі, чиї мотиви до на-
вчання не співпадають із професійними орієнтаціями. 
Не в останню чергу це викликано й формальним став-
ленням з боку роботодавців до здобувачів посад на 
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потреб окремих людей та всього суспільства в цілому 
[5]. Усім відомо, що фундаментальна роль освіти в сус-
пільному бутті полягає в розвитку людини як особис-
тості. Результати освітньої діяльності (як і властивість 
будь-якого культурного блага) пов’язані з побудовою 
персональної картини світу, «сенсопородженням» та 
самопізнанням, формуванням способу життя [6]. 

Але в процесі привласнення освітніх послуг відбува-
ється подвоєння позитивних ефектів. Як первинні екс-
терналії формується свідома особистість, як вторинний 
соціальний ефект здійснюється покращення соціально-
го середовища – зростання соціального капіталу, під-
вищення якості життя, інтелектуальний та культурний 
розвиток усього суспільства. Отже, освіта продукує для 
суспільства в цілому значні позитивні соціальні ефекти, 
які змістовно пов’язуються с характеристиками «сус-
пільства добробуту». У такому сенсі зрозумілим стає 
зв’язок між розвитком сфери освіти та економічним 
зростанням, оскільки «структурний зсув на користь 
освіти та науки являє собою цивілізаційний тренд та є 
умовою формування нової економіки, в якій людина, 
що володіє знаннями, інтелектом та інформацією, по-
стає її найважливішим активом» [7].  

Тому є достатньо переконливими й положення 
Національної доктрини розвитку освіти, які вихо-
дять з того, що «освіта є стратегічним ресурсом  
поліпшення добробуту людей, забезпечення націо-
наль них інтересів, зміцнення авторитету і конкуренто-
спроможності держави на міжнародній арені» [8]. 
Отже, вища освіта сприяє досягненню як позитивних, 
так і негативних соціокультурних ефектів не лише 
на рівні національної економіки, але й великих 
культурно-політичних та географічних регіонів. Так, 
сьогодні урядовці більшості країн Європи визнають, 
що оскільки «вища освіта знаходиться на перехресті 
освіти, досліджень та інновацій, вона є ключем до 
конкурентоспроможності Європи» [9].

Безперечно, суттєвою особливістю постіндустріаль-
ного суспільства є те, що сфера культури стає важливою 
галуззю економіки. Ця нова економічна ситуація стає від-
чутною перш за все для країн Європи, де перехід до по-
стіндустріальної економіки відбувається у другій половині 
ХХ ст. Сфера гуманітарної науки і освіти поступово пере-
орієнтовується з просвітницької парадигми, де гуманіта-
рії мали переважне застосування в системі науки і освіти, 
на створення продукту, який має більш широке практич-
не застосування, а фахівці з гуманітарних наук залуча-
ються в інформаційний, туристичний, соціально-проек-
тний, екологічний, управлінський та art-бізнес. Водночас 
класична гуманітарна освіта не передбачала складових, 
що готують фахівців до економічної, менеджерської та 
проектної діяльності. Розвиток у країнах Європи еконо-
міки культури суттєво позначився на змісті освіти фахів-
ців гуманітарних наук, які змушені були адаптуватися до 
сучасних вимог ринку праці, підготовці працівників, які 
володіють необхідною кваліфікацією.

Таким чином, навчання покликане не лише фор-
мувати соціально-свідомих громадян у суспільстві, 
освітня діяльність виконує ще не менш важливу, праг-
матичну роль. Освіта є засобом просування профе-
сіоналів, що здобули освіту, на ринку праці в умовах 
конкуренції з іншими суб’єктами сучасної економіки. 
Спільний ринок праці, який активно розвивається 
останніми роками в країнах Європи, повинен бути за-
безпечений мобільним кваліфікованим персоналом, 
що в свою чергу вимагає взаємного визнання профе-
сійних та академічних кваліфікацій. Саме це як пріо-
ритет розвитку Європейського простору вищої освіти 
(далі – ЄПВО) було визначено у 2009  р. Другою кон-
ференцією міністрів освіти, що відбулася у  Льовені та 
Лувен-ла-Ньове [10]. Зрозуміло, що освіта дійсно, а не 
декларовано, буде впливовим чинником створення 
Європейської економічної спільноти лише за умови 
об’єднання зусиль держав, співпраці різних інституцій, 
задіяних в освітньому процесі. 

Таке співробітництво вже сьогодні з’являється у різ-
них сферах освітнього простору, застосовуються нові 

механізми, інструменти та програми, які дозволяють 
трансформувати спільні європейські цілі в національні 
культурні політики із урахуванням регіональної специфі-
ки. Міжнародне співробітництво має усунути перепони 
та забезпечити широкий доступ до якісної вищої осві-
ти, яка повинна базуватися на принципах демократії й 
незалежності університетів, їхньої  наукової  та дослід-
ницької самостійності. Партнерські стосунки в галузі 
вищої освіти здатні активізувати мобільність студентів 
і науково-педагогічних кадрів, тим самим здійснюючи 
підготовку молоді до активного життя в демократично-
му суспільстві,  закласти міцні засади для  професійної 
кар’єри й особистого розвитку.

В умовах глобалізації та європейської інтеграції про-
блема мобільності як під час навчання, так і в процесі 
працевлаштування, поглиблення партнерських стосун-
ків у галузі освіти стає суттєвим фактором системних 
змін через безпосередній обмін досвідом. У цьому сенсі 
програми навчання та підвищення кваліфікації, запро-
ваджені Європейським союзом (далі – ЄС), є агентами 
системних змін і модернізації як самої спільноти ЄС, 
так і країн-партнерів. 

Ефективним інструментом міжнародної співпраці 
у сфері вищої освіти та професійної підготовки є низка 
програм ЄС: Erasmus, Socrates, Comenius, Eurydice, Lin-
gua Action, Leonardo da Vinci, Grundtvig. Метою цих освіт-
ніх програм є формування та реалізація спільної освіт-
ньої політики для забезпечення соціально-економічного 
розвитку  Європейської економічної спільноти, а саме 
створення конкурентної та динамічної економіки, засно-
ваної на знаннях, здатної до сталого розвитку із зростаю-
чою кількістю робочих місць, з високим рівнем соціальної 
згуртованості. Реалізація такої мети передбачає взаємне 
визнання дипломів і сертифікатів про набуті формальні 
кваліфікації серед країн ЄС, розширення академічної 
мобільності та міжуніверситетської співпраці, підвищення 
якості навчання та викладання європейських мов, розви-
ток інноваційних методик [11].

З січня 2010 до липня 2013 року в Україні реалізу-
вався проект програми Темпус  «Розвиток системи ви-
щої освіти заради поліпшення соціального партнерства 
та конкурентоздатності гуманітарних наук – HESDeSPI» 
(«Higher Education System Development for Social Part-
nership Improvement and Humanity Sciences Competi-
tiveness», № 159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-
SMHES) [12], у якому партнерами були ВНЗ Вірменії, 
Грузії, Італії, Латвії, Молдови і Португалії. Основна мета 
проекту полягала у створенні та розвитку загального, 
доступного й успішного комплексу методичних реко-
мендацій, які мають сприяти збільшенню конкуренто-
спроможності фахівців у галузі гуманітарних наук і за-
лученню до цього соціальних партнерів [12].   

Виконання завдань проекту в Україні відбувалося 
в тісній взаємодії з Інститутом інноваційних технологій, 
Міністерством освіти і науки України, Київським 
національним університетом імені Тараса Шевчен-
ка, Східноукраїнським національним університетом 
імені Володимира Даля, Таврійським національним 
університетом імені В. І. Вернадського. 

Основними завданнями проекту було: 
● налагодження співпраці у сфері гуманітарних 

наук, у тому числі в галузі культури і художньої освіти, 
між Україною, Молдовою, Вірменією, Грузією та універ-
ситетами Євросоюзу і соціальними партнерами для 
модернізації освітніх підходів; допомога країнам-парт-
нерам в оцінці сучасної ситуації, адаптації навчальних 
планів та методик з оглядом на кращі зразки універси-
тетів ЄС і соціальних партнерів; 

● розробка методичних рекомендацій для модер-
нізації освітнього підходу та вдосконалення соціальної 
співпраці в підвищенні конкурентоспроможності фахів-
ців у гуманітарній сфері; 

● розробка професійного освітнього стандарту в 
гуманітарній сфері на прикладі спеціальності «Менедж-
мент культури» за напрямом 0201 «Культура»;

● підготовка матеріалів для участі в European 
Qualification Framework, яка є загальною європейською 
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структурою, що об’єднує кваліфікації європейських 
країн в єдину систему;  

● забезпечення участі галузевих міністерств, ор-
ганізацій, працедавців і неурядових організацій у здій-
сненні розробленої методики освітнього підходу, що в 
цілому позначиться на  конкурентоспроможності  фа-
хівців у галузі гуманітарних наук.

Протягом трьох років були здійснені візити членів 
робочої групи до Інституту менеджменту інфор-
маційних систем (Латвія, Рига), університету Міньо 
(Португалія, Брага), Болонського університету (Італія,  
Болонья) з метою ознайомлення з роботою адміні-
стративних підрозділів і гуманітарних факультетів, а 
також з політикою в галузі освіти. Зокрема стажуван-
ня викладачів у ІМІС (Латвія) дозволило ознайомити-
ся з педагогічним досвідом університетів ЄС у галузі 
гуманітарних наук, познайомитися з технологіями 
практико-орієнтованого навчання, розробки нових 
курсів або суттєвого оновлення наявних для перевірки 
діяльності в університетах-партнерах. Протягом двох 
тижнів відбулися тренін ги для модераторів з розвит-
ку професійних стан дартів; семінари з корпоративної 
соціальної відпо  відальності, Європейської рамки 
кваліфікацій, компетенції випускників гуманітарних 
наук і співпраці з ринком праці, досліджень економічних 
секторів/галузей, участі соціальних партнерів у процесі 
освіти, перспектив управління культурою і творчими 
галузями, ролі університету в професійній орієнтації та 
працевлаштуванні випускників.

Тренінги персоналу в Португалії були присвячені 
вимогам Болонського процесу щодо навчальних 
програм, викладання та навчання в системі вищої 
освіти. Особлива увага приділялася інформаційним 
технологіям у навчанні, консультуванню та оцінюванню 
у вищій освіті. Викладачі університету Міньо ділилися 
своїм досвідом щодо електронного навчання: можли-
востей електронної пошти, академічного порталу,  wi-fi, 
блогів, електронних енциклопедій, платформ для елек-
тронного навчання. 

Стажування в Болонському університеті включало: 
● по-перше, ознайомлення зі діючим зв’язком 

між системою освіти в Італії та ринком праці на базі 
міжуніверситетського консорціуму AlmaLaurea;

● по-друге, відбулися численні зустрічі з пред-
ставниками культурних інституцій (Болонської школи 
журналістики; Регіонального інституту культурної спад-
щини регіону Емілія-Романья; Лабораторії менеджмен-
ту виконавчих мистецтв та ін.), під час яких обговорю-
валися актуальні питання функціонування культурних 
інститутів, зокрема впровадження нових технологій, 
створення баз даних, залучення коштів менеджменту 
культурного туризму. 

Таким чином, підвищилася кваліфікація науково-
викладацького складу, відбувся обмін досвідом, покра-
щилася координація та організація проекту, встанови-
лися  міжособистісні контакти між учасниками консор-
ціуму та представниками ринку праці багатьох країн. 

До обговорення проблем сучасної вищої освіти, не-
обхідних компетенцій фахівців, яких вимагає сьогодні 
ринок праці у сфері духовного виробництва, наповне-
ння навчальних програм для бакалаврів. За спеціаль-
ністю «культурологія» активно залучалися соціальні 
партнери. Зустрічі з представниками місцевих органів 
самоврядування (керівники відділів та управлінь куль-
тури обласних та районних державних адміністрацій), 
засновниками, директорами, кураторами таких мис-
тецьких закладів і культурних інституцій (Центр Сучас-
ного Мистецтва, Фонд сприяння розвитку мистецтва, 
Pinchuk Art Centre, галерея «РА», Асоціація Арт галерей 
України, Музеї сучасного мистецтва України, арт-центр 
“Я Галерея” та інші)  дозволили не лише налагодити 
діалог, але й здійснити перші кроки у забезпеченні 
узгодження та реалізації спільних інтересів шляхом со-
ціального партнерства. Результатом такого широкого 
обговорення проблем як освіти, так і специфіки діяль-
ності організацій культури було вироблення спільних 
підходів до формування навчального плану підготовки 

культурологів у Київському національному університе-
ті імені Тараса Шевченка з урахуванням регіональної 
специфіки ринку праці м. Києва. 

Підготовлені у межах проекту навчальні модулі «Ме-
неджмент соціокультурної діяльності» та «Менеджмент 
персоналу в сфері культури», до яких було включено 8 
програм навчальних курсів, пройшли експертизу в фа-
хівців київських закладів культури. Особлива увага при-
ділялася погодженню розуміння основних принципів, 
методів і механізмів організації адміністративно-госпо-
дарської та художньо-творчої діяльності організацій куль-
тури. Досвід соціальних партнерів із різних організацій 
культури  в аспекті практики управління соціокультурної 
діяльністю, зокрема в області art-менеджменту та event-
менеджменту, надав робочій групі великий матеріал для 
аналізу проблем управління персоналом та прийняття 
оптимальних рішень у вирішенні організаційно-адміні-
стративних і кадрових проблем закладів культури. Усі ці 
моменти є вкрай важливими для вироблення необхідних 
компетенцій у студентів спеціальності «культурологія» 
для того, що б вони по-справжньому були затребувані 
ринком праці у сфері культури.

У рамках реалізації завдань проекту та апробації 
нових курсів студенти взяли участь у здійсненні низки 
культурних проектів. Прямим наслідком такої залученос-
ті до безпосередньої практичної діяльності стало форму-
вання профорієнтованих навичок у студентів. Студенти, 
приступаючи до практики, вже чітко уявляли етапи під-
готовки проекту та механізми його реалізації. Більш оче-
видною стала свідома мотивація студентів на заявлену 
професійну орієнтацію роботи в художніх організаціях та 
проектної діяльності. Усе це, безсумнівно, вплинуло на 
встановлення більш тісної взаємодії представників ринку 
праці з викладачами і керівниками практики.

Досвід університетів ЄС, діалог із соціальними 
партнерами та розроблений нашими колегами з Тав-
рійського національного університету імені В. І. Вер-
надського проект професійного стандарту «Спеціаліст 
з організації соціокультурних проектів і програм» [13] 
дозволили робочій групі Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка розробити на-
вчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 
«Культурологія». Навчальний план пройшов ліцензу-
вання і з 1 вересня 2011 р. в університеті відкрито від-
ділення «Культурологія» на філософському факульте-
ті. Навчальний план був розроблений з урахуванням 
рекомендацій проекту згідно з модульною системою 
та з урахуванням вимог потенційних роботодавців, 
отриманих в результаті анкетування, проведення кру-
глих столів та конференцій, а також розробленого про-
фесійного стандарту професії. 

Досвід упровадження розроблених навчальних моду-
лів у 2011–2013 навчальних роках дозволяє стверджува-
ти, що вони сприяють формуванню у майбутніх фахівців 
навичок і компетенцій, передбачених професійним стан-
дартом. У першу чергу це вміння планувати й організо-
вувати свою роботу відповідно до поставлених завдань, 
розуміти основні принципи організації та проведення 
спільних культурних заходів, розробляти плани заходів, 
оцінювати матеріально-технічні можливості для прове-
дення заходів, розробляти і здійснювати маркетингові 
плани заходів, здатність залучати спонсорів, складати 
кошториси заходів, звіти про використані кошти та інші 
здібності, що формуються модулем «Менеджмент соціо-
культурної діяльності». Упровадження модуля «Менедж-
мент персоналу в сфері культури» сприяє виробленню 
навичок планування свого робочого часу і співробітників, 
керування співпрацею з виконавцями, здатності залу-
чати необхідних виконавців, організовувати сприятливе 
середовище для творчої діяльності, вести переговори, 
дотримуватися етики ділових відносин, урегулювати кон-
фліктні трудові відносини [14; 15].

Отже, описаний досвід участі в програмі Темпус до-
зволяє нам стверджувати, що соціальне партнерство 
у сфері освіти – це особливий тип взаємодії освітніх 
установ із суб’єктами ринку праці та органами влади, 
націлений на максимальне узгодження й реалізацію 
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інтересів усіх учасників цього процесу [16; 17]. Принци-
пами такого співробітництва є рівність сторін у процесі 
взаємодії, добровільність прийняття зобов’язань та їх 
виконання, взаємна відповідальність за реалізацію до-
сягнутих домовленостей. 

Таким чином, соціальне партнерство у сфері гума-
нітарних наук постає інструментом стратегічного пла-
нування та механізмом досягнення спільного блага. 
При цьому суб’єктами такого співробітництва виступа-
ють, по-перше, робочі групи університетів ЄС та країн 
Східної Європи, по-друге, органи державної влади та 
місцевого самоврядування, по-третє, роботодавці та 
їхні представники. 

Перехід до нової якості відносин усіх суб’єктів парт-
нерства призводить і до трансформації системи цін-
ностей. Патерналістські цінності представників освіт-
нього простору, з одного боку, та ліберальні орієнтації 
роботодавців, що працюють в умовах ринку, з другого 
боку, починають заміщуватися чіткою орієнтацією на 
взаємодію. Врахування вимог роботодавців для пред-
ставників освіти означає гарантію працевлаштування 
випускників, тим самим і реалізацію їх соціальної за-
хищеності. Роботодавці починають усвідомлювати, що 
партнерство із освітніми закладами дозволяє їм впли-
вати на зміст професійної підготовки (через корегуван-
ня навчальних програм), що в свою чергу буде сприяти 
ефективності та стабільності їхнього бізнесу. 

Висновки. Соціальне партнерство та міжнародна 
співпраця відкриває для системи освіти в галузі 
гуманітарних наук нові можливості:

● по-перше, це доступ до досвіду модернізації та 
реформування, накопиченого в установах ЄС; 

● по-друге, міжнародна співпраця дозволяє 
здійснювати обмін досвідом з університетами-
партнерами та впроваджувати нові соціально-
педагогічні технології; 

● по-третє, міжнародне партнерство забезпечує 
мобільність, культурний діалог та розвиток громадянсь-
кого суспільства; 

● по-четверте, соціальне партнерство дозволяє 
отримувати інформацію щодо ринку праці в секторі 
інформаційного, соціально-проектного, рекламно-
го бізнесу, art-менеджменту, event-менеджменту, 
освітньої діяльності тощо; з’ясовувати вимоги 
потенційних роботодавців до змісту навчання та рівня 
професійної кваліфікації персоналу; організовувати 
стажування та виробничі практики для студентів, що 
дозволить розширювати перспективи працевлашту-
вання випускників університетів; 

● по-п’яте, така співпраця сприяє введенню нових 
навчальних дисциплін, які мають формувати необхідні 
для ринку праці знання та навички. 

Отже, реалізація таких можливостей дозволить 
українській гуманітарній освіті набути конкурентоздат-
ності й стати визначальним чинником політичної, со-
ціально-економічної, культурної та наукової діяльності 
суспільства. 

За три роки роботи над проектом ми маємо суттє-
ві позитивні зрушення, насамперед у розумінні шляхів 
модернізації гуманітарної освіти, виробленні загальних 
з країнами ЄС освітніх стандартів, що забезпечать мо-
більність фахівців гуманітарних наук, адаптації фахової 
освіти до потреб сучасного ринку праці. Важливим мо-
ментом у цьому процесі є як взаємодія з європейськи-
ми партнерами, так і моніторинг ринку праці та діалог з 
роботодавцями та соціальними партнерами в Україні. 
Усе це дає підстави для оптимістичного прогнозу щодо 
долі гуманітарних наук у ліберальній ринковій економіч-
ній системі, яка формується в Україні.

Список використаних джерел:
1. Нападиста В. Г. Етика освіти: до постановки проблеми // 

Соціальна етика: теоретичні та прикладні проблеми: 
Збірник статей. – Київ, 2010. – С. 88–99. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Одним з 
найважливіших стратегічних завдань технічних вищих 
навчальних закладів (далі – ВНЗ) є підготовка інженерів, 
які мають бути не тільки  висококваліфікованими 
фахівцями, здатними забезпечувати ефективне 
функціонування вітчизняного виробництва у всіх га-
лузях, але й спроможними здійснити професійне 
співробітництво фахівцями різних країн світу.  У цих 
умовах вкрай актуальним завданням професійної 
освіти є формування професійно мобільного фахівця.  
Підготовка у ВНЗ сучасного фахівця будь-якої галузі 
має бути спрямована на оволодіння ним високим 
рівнем фундаментальних знань і навичок, що дають 
змогу досконало виконувати посадові обов’язки. Тобто 
у стінах вищого навчального закладу студент має на-
бути як необхідні знання, уміння, навички, так і якості 
особистості, що обумовлюють здатність творчо удоско-
налюватись у професійній діяльності.

Нині обсяг знань зростає дуже швидко, і за корот-
кий термін навчання у ВНЗ студенти не в змозі зба-
гатитися тим обсягом знань, якого вистачить на весь 
час їх професійної діяльності. Саме тому першочер-
гове завдання вищої інженерної освіти – сформува-
ти у майбутніх фахівців прагнення до безперервного 
оновлення знань, умінь та навичок. Разом з тим 
входження України до Болонського процесу висуну-
ло нові вимоги до професійної освіти, однією з яких є 
розвиток мобільності та адаптованості особистості 
майбутнього випускника до мінливих умов динаміч-
ного середовища.

Підтвердженням цьому є прийняття міністра-
ми освіти 47 країн Бухарестського Комюніке 26 та 
27 квітня 2012 р., у якому підкреслено значення навчаль-
ної мобільності студентів [2]. Навчальна мобільність є 
необхідною для забезпечення якості вищої освіти, покра-
щення здатності до працевлаштування студентів та роз-
ширення міжнародного співробітництва як усередині єв-
ропейського простору вищої освіти, так і за його межами. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Деякі аспекти феномена професійної мобільності ви-
світлені в педагогічних дослідженнях з проблеми фор-
мування професійної компетентності фахівців різних 
напрямів підготовки, і саме професійна мобільність 
розглядається як одна з важливих складових профе-
сійної компетентності (Е. Зеєр [5], І.  Зімняя [6], А.  Ху-
торський [15] та ін.).

Питанню формування професійної мобільності 
приділяють увагу все більше вчених нашої держави – 
Є. Іванченко [7], Л. Сушенцева [12], І. Шпекторенко [16]; 
країн близького зарубіжжя – О. Архангельський [1], 
Л.  Горюнова [4], С. Каплина [8]; країн дальнього зару-
біжжя – J. Goldthorpe [17], B. Townley [18] та ін.

Ці вчені у своїх працях шукають нові підходи до 
формування професійної мобільності фахівців, проте 
питання формування базового рівня навчальної мо-
більності студентів технічних ВНЗ залишається недо-
статньо вивченим.

Мета статті. Метою статті є визначення та обґрун-
тування складових базового рівня навчальної мобіль-
ності студентів технічних ВНЗ.
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СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ
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Стаття присвячена розгляду питання формування базового рівня навчальної мобільності студентів технічного 
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Виклад основного матеріалу. Сьогодні якість осві-
ти – це не лише характеристика суми знань, засвоєних 
лю диною. У сучасному світі, де знання і технології онов-
люються швидше, ніж життя одного покоління людей, 
слід спрямувати навчальний процес не тільки на засво-
єння базових знань, а й на набуття потреби, умінь і нави-
чок самостійно засвоювати нові знання та інформацію 
протягом усього життя й ефективно використовувати 
їх на практиці, сприймати зміни, які стають невід’ємною 
рисою буття людини, готовності вчасно відмовитися від 
старого досвіду й норм поведінки [3, с. 55].

Сучасні інженерні задачі, які доводиться 
розв’язувати випускникам ВНЗ, мають комплексний 
характер та охоплюють технічні, техніко-економічні, 
організаційно-управлінські, соціально-економічні та 
інші питання. Особливістю цих задач є їх складність, 
багатоваріантність розв’язків, а також необхідність 
прийняття рішень в обстановці невизначеності. Усе це 
потребує від інженера високої кваліфікації, спеціальної 
теоретичної та практичної підготовки, ерудиції, уміння 
самостійно мислити, орієнтуватися в складних ситуаці-
ях, вибирати оптимальніший варіант із множини мож-
ливих. Зрештою, сучасний інженер повинен вміти орга-
нізувати виконання прийнятого рішення і при цьому ви-
користовувати мінімально можливу кількість людських, 
матеріальних, фінансових, часових та інших ресурсів. 
Усе це здійснюється за допомогою синтезу знань фун-
даментальних, загальнопрофесійних та спеціальних, 
які отримує майбутній фахівець у стінах ВНЗ.

Як зазначає президент НАПН України В. Кремень, 
«на кожному етапі життя нашого суспільства професій-
на освіта не тільки готувала кадри для виробництва і 
сфери послуг, вона виховувала Людину, сприяла роз-
витку її таланту, вчила любити рідну землю, працювати 
на її благо» [11, с. 3]. Саме тому, акцентуючи увагу на 
значній ролі професійної освіти, виділимо основні її кон-
цептуальні положення: 

● неперервність освіти на початку XXI століття 
зумовлює необхідність посилення ролі професійної 
освіти як динамічної системи, яка здійснює активний 
вплив на подальший розвиток економіки, забезпечує 
випереджувальну професійну підготовку;

● наступність і взаємозв’язок усіх видів і рівнів 
професійної освіти; 

● науково-технічний прогрес, широке запровад-
ження наукоємних, інформаційних технологій вимагає 
значного підвищення якості професійної підготовки 
кваліфікованих фахівців, її фундаменталізації та 
гнучкості [9].  

Для того щоб сформувати мобільність фахівця, 
студенту потрібно здійснити діяльність, адекватну тій, 
яка втілена в продуктах соціального досвіду: знаннях, 
навичках, засобах і знаряддях конкретної професійної 
діяльності. У навчанні ці продукти за необхідності ма-
ють знакову форму – форму навчальної інформації 
і є змістом навчання. Звичайна підготовка фахівців 
технічного профілю містить такі компоненти: 

● гуманітарна підготовка (сприяє гуманізації 
технічної освіти, розвитку особистих якостей інженера);

● фундаментальна та загальнопрофесійна 
підготовка (зі специфікою для різних факультетів і 
спеціальностей);

● спеціальна підготовка. 
До другого компонента віднесено фундаментальну 

підготовку, яка об’єднує два аспекти: 
● по-перше, створення бази для засвоєння 

спеціальних дисциплін, подальшого поповнення знань; 
● по-друге, забезпечення системності, уза-

гальнення і внутрішнього поєднання навчального 
матеріалу, його інваріантності до спрямування навчан-
ня. Вона покликана сприяти вирішенню завдань освіти, 
інтелектуального розвитку і виховання в єдиному 
процесі набуття впорядкованих базових знань, їх ви-
користання для формування наукового мислення, 
світосприйняття і здатності до пізнання.

Динаміка науково-технічних змін у суспільстві, 
усвідомлення того, що освіта – основа економічної й 

суспільної заможності, висувають підвищені вимоги до 
підготовки фахівців у галузі інженерної освіти. В Україні 
є суперечність між якістю системи технічної освіти й 
вимогами, що постають перед фахівцями. Майбутній 
фахівець повинен мати якості, які відображають фа-
хову компетентність (сукупність знань, умінь, навичок 
і здатність їх використовувати в певній галузі фахової 
діяльності, уміння навчатися протягом усього життя, 
здатність орієнтуватись у життєвих ситуаціях; працю-
вати над своїм розвитком), ціннісні орієнтації, соціальну 
спрямованість. Майбутній інженер має бути носієм за-
гальнолюдських і культурних цінностей, прагнути до 
самовдосконалення.

Оскільки випускнику технічного ВНЗ неможливо 
набути необхідних професійних знань без якісного 
засвоєння ним матеріалу фундаментальних дисциплін, 
зокрема фізико-математичних, то викладачі цих 
предметів мають закласти міцний фундамент для 
свідомого засвоєння студентами знань зі спеціальних 
предметів. Предметна система для майбутнього 
фахівця визначає зміст навчання, де кожен пред-
мет має свій сенс. Студенти вважають, що не всі 
навчальні дисципліни, які вони вивчають, знадобляться 
в їхній майбутній професії. До того часу, поки не буде 
зрозумілий сенс кожної дисципліни, яку вони вивчають, 
з погляду потреб майбутньої професійної діяльності, ця 
проблема залишатиметься невирішеною.

За роки навчання у технічному ВНЗ студент має 
набути знання і вміння, якими повинен володіти 
фахівець за визначеним напрямом освітньо-
кваліфікаційної підготовки. Розглянемо для прикладу 
програму підготовки бакалаврів напряму 6.050502 – 
«Інженерна механіка». Підготовка фахівців за цим 
напрямом відповідає потребам регіону. У Вінницькій 
області та наближених до неї регіонах існує багато 
підприємств, фірм, до складу яких входять підроз-
діли, що забезпечують експлуатацію, відновлення 
та ремонт технологічного обладнання і потребують 
фахівців саме цього профілю. Згідно з цією програ-
мою, майбутній фахівець машинобудівної галузі має 
володіти знаннями та вміннями, що відповідають 
78 позиціям переліку нормативного документа. 
Використовуючи знання дисциплін природничо-
фундаментального циклу, навчання основним ма-
тематичним методам, які необхідні для аналізу та 
моделювання процесів, явищ, пристроїв у пошуку 
оптимальних розв’язків методом обробки та аналізу 
результатів числових та натуральних експериментів, 
майбутні фахівці знаходять шляхи побудови опти -
мальних технологічних процесів. Таким чином, 
відбувається процес формування в студентів комплек-
су знань про загальні закономірності та тенденції роз-
витку сучасного виробництва, суть взаємопов’язаних 
етапів проектування пристроїв, склад і призначення 
основних елементів сучасних приладів, оволодіння 
студентами методами проектування будь-якого типу 
та їх розрахунку.

Визначення змісту навчання – одна з ключових про-
блем технічного ВНЗ. Він складається з теоретичної 
та практичної підготовки. У зв’язку з появою нових 
форм виробничої діяльності малих підприємств, доля 
яких у машинобудівному комплексі постійно зростає, 
відповідно має зростати й попит на фахівців широко-
го, універсального характеру підготовки, що підвищує 
гнучкість їх адаптаційних можливостей для самостійної 
практичної роботи. Саме тому основними завданнями 
підготовки фахівців, на нашу думку, є: 

● підвищення рівня фундаментальної підготовки 
бакалавра; 

● адаптація з навчальними планами підготовки 
бакалаврів у технічному ВНЗ; 

● формування мобільності студентів; 
● закладання фундаменту наступної підготовки 

на рівні спеціаліст-магістр та ін.
У суспільстві розвиненої ринкової економіки пра-

цевлаштування та досягнення мети всіма членами 
суспільства тісно пов’язано з умінням постійно вдоско-
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налювати свої здібності, встигати за розвитком науко-
во-технічного прогресу, бути готовим до використання 
сучасних інформаційних технологій. Професійна підго-
товка фахівців у ринкових умовах суттєво відрізняється 
і носить інноваційний характер. Основною особливістю 
її є те, що сучасний фахівець має досконало володіти 
декількома професіями. 

Розглянемо для прикладу власника малого підпри-
ємства. Він має бути менеджером – управлінцем, воло-
діти одночасно декількома навичками інших професій. 
Усе це вимагає якісної фундаментальної підготовки, 
яка є підсистемою загальної підготовки. Сучасна підго-
товка у технічному ВНЗ частково задовольняє цей на-
прям підготовки. Майбутні інженери отримують знання 
з економічних дисциплін, управлінських та паралельно 
мають можливість отримати до закінчення навчання 
ще одну інженерну спеціальність. Крім того, після за-
кінчення технічного ВНЗ, поповнять свої знання само-
стійно, але це вимагає якісних фундаментальних знань 
і вміння їх застосування. 

Математика набуває все більшого значення в інших 
науках (медицині, біології, педагогіці, екології та ін.), ши-
роко використовується при розв’язанні завдань науко-
во-технічного прогресу, особливо тих, що стосуються 
нових галузей техніки. У сучасних умовах певний обсяг 
математичних знань, добре володіння математичними 
методами стали обов’язковим елементом загальної 
культури. 

Фундаментальна підготовка є складовою підготов-
ки у технічному ВНЗ і являє собою динамічну систему 
взаємопов’язаних та взаємообумовлених навчальних 
дисциплін, що забезпечують заплановану якість на-
вчання загально-інженерних і спеціальних навчальних 
дисциплін з цільовою установкою – формування  базо-
вого рівня навчальної мобільності.

Принципово важливим недоліком сучасної системи 
підготовки фахівців технічного профілю є розрізненість 
робочих програм з різних дисциплін. Єдину, більш-
менш цілісну підготовку здійснює лише «випускаю-
ча» кафедра. Інші предмети викладаються автоном-
но, відірвано і від інших дисциплін, і від майбутньої 
спеціальності. 

Створення єдиного фундаментального інженер-
ного курсу є передумовою переходу на більш високий 
рівень викладання всіх технічних дисциплін. Сьогодні 
навчальні програми технічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів мають принциповий недолік. 
Такі програми – це програми аналізу, а їх треба 
перетворити в програми синтезу. Це означає, що 
необхідно так об’єднати матеріал інженерного курсу, 
щоб він був, як сама природа – єдиний, цілісний, 
максимально орієнтований на майбутню інженерну 
спеціальність. Знання, котрі здобуває студент, є 
автономними, розрізненими не тільки в межах повної 
робочої програми спеціальності, а й часто в межах 
окремого предмета [10].

Ми вважаємо, вивчивши дослідження сучасних 
концепцій підготовки фахівця, що для формуван-
ня  базового рівня навчальної мобільності майбутніх 
інженерів у процесі навчання фундаментальних 
дисциплін необхідно створити адекватне навчальне се-
редовище, реалізація якого можлива через:

● створення позитивної мотиваційної настанови 
на професійну мобільність;

● використання міжпредметних зв’язків для попо-
внення змісту фундаментальних дисциплін прикладни-
ми задачами зі спеціальності у процесі навчання;

● створення сучасної моделі професії в 
підсвідомості студента за рахунок проекції вивченого 
навчального матеріалу на розв’язання професійно-
зорієнтованих завдань, ураховуючи, що практика з 
точки зору закономірностей пізнавальної діяльності є 
поштовхом до пізнання і критерієм перевірки істинності 
здобутих знань;

● застосування в оптимальному поєднанні 
традиційних і новітніх особистісно орієнтованих 
педагогічних технологій; 

● раціональне поєднання навчальної та науково-
дослідної роботи студентів відповідно до їх пізнавальних 
інтересів.  

Тенденція зменшення кількості аудиторних го-
дин на викладання фундаментальних дисциплін у 
технічному ВНЗ, коли загальна кількість залишається 
незмінною за рахунок збільшення годин самостійної 
роботи студентів, породжує суперечність  між перехо-
дом освіти на новий рівень і неспроможність студентів 
самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал, на-
бувати вмінь використовувати його для розв’язування 
технічних задач.

На нашу думку, навчальні плани та програми фун-
даментальних дисциплін, методика їх викладання ма-
ють враховувати інноваційні процеси вищої освіти і 
таким чином забезпечувати не тільки високий рівень 
фундаментальних знань, але й бути спрямованими на 
формування складових базового рівня професійної мо-
більності майбутніх фахівців технічного профілю.

З’ясуємо, які процеси впливають на професійну 
мобільність майбутнього інженера-машинобудівника. 
Підґрунтям для формування професійної мобільності  
є професійна орієнтація, професійна мотивація та 
професійна адаптація,  основи перших двох з яких 
починають закладатися ще в стінах школи. Щодо 
першої складової, то на сьогоднішній день вона пере -
буває в плачевному стані. Як показують наші дослід-
ження, на вибір професії так само мають значний 
вплив батьки абітурієнтів, товариші, фінансові 
проблеми багатьох родин перешкоджають школярам 
навчатися за власним бажанням. Слід відмітити, 
що друга складова подальшого розвитку набуває 
значення під час навчання у ВНЗ. До наступних 
процесів формування професійної мобільності в стінах 
ВНЗ, ми вважаємо, доцільно віднести професійну 
адаптацію, маючи на увазі адаптацію до навчання в 
технічному ВНЗ. 

Перехід до ринкових відносин вимагає впроваджен-
ня нових вимог до випускників вищої школи. В умовах 
інформаційної насиченості необхідно впроваджувати 
перманентну освіту, коли молодий фахівець має бути 
підготовленим до самостійного опанування нових 
знань. Для цього найперше, що потрібно зробити, це 
навчити майбутніх фахівців вчитися, сформувати в них 
уміння самоосвіти.

До основних професійно мобільних якостей майбут-
нього фахівця інженерного профілю нами віднесено: 

● уміння вчитися, що поєднує в собі декілька видів 
навчальної діяльності, різних за своїм призначенням [13]: 

 ¤ пошук нової інформації; 
 ¤ засвоєння знань за допомогою розв’язання
  типових задач, тестів, які передбачають 
  формування уміння самостійно розв’язувати 
  задачі прикладного змісту, контроль за 
  процесом розв’язання, корегування при 
  виникненні помилок;
 ¤ готовність до колективної діяльності, набуття
  знань з теорії та практики управління 
  колективом;
● професійну компетентність, уміння використо-

вувати теоретичні знання у виробничій діяльності;
● організаційні здібності, уміння створювати моти-

ви діяльності, визначати пріоритети;
● уміння, що дозволяють вести дослідження, 

на наш погляд, до цієї групи умінь необхідно віднести 
уміння, що належать до групи інтелектуальних) [14]: 

 ¤ мотивувати свою пізнавальну діяльність;
 ¤ сприймати інформацію та засвоювати її;
 ¤ виконувати мисленнєві операції, виділяти 
  головне, суттєве на основі аналізу, синтезу,
  порівняння, узагальнення; спостерігати і 
  робити висновки; міркувати, встановлювати
  причинно-наслідкові зв’язки; відтворювати
  матеріал у нових умовах;
 ¤ уміння самоосвіти.
Виділені нами основні, на нашу думку, якості 

професійно мобільного майбутнього фахівця інже-
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нерного профілю утворюють когнітивну та діяльнісну 
складові професійної мобільності.

Вважаємо, що для ефективного здійснення 
професійної діяльності в майбутніх інженерів необхідно 
протягом першого року навчання сформувати також 
прагнення до поновлення власних знань у відповідній 
галузі. Зрозуміло, що майбутній фахівець буде 
поповнювати багаж знань з відповідної професії 
тільки тоді, коли він дійсно задоволений вибором 
своєї спеціальності, в  она йому подобається, він 
розуміє (усвідомлює) сенс своєї професійної діяльності 
й постійно прагне бути конкурентоспроможним, 
незважаючи на швидкий темп розвитку науково-
технічної бази. Звичайно, що все це досягається 
завдяки сформованій професійній мотивації, яка, на 
нашу думку, визначає готовність майбутнього фахівця 
до професійної мобільності, а усвідомлення студентом 
змісту своєї професійної діяльності визначають 
гностичну складову  професійної мобільності [13].

Узагальнення наукових психолого-педагогічних під-
ходів до визначення поняття «професійна мобільність», 
з’ясування її структури дозволило нам побудувати схе-
му (рис. 1), яка відображає складність процесу фор-
мування базового рівня мобільності, поєднує процеси, 
які впливають на професійну мобільність майбутнього 
інженера, професійно мобільні якості майбутнього фа-
хівця та їх взаємодію.

Висновки. З приєднанням України до Болонсь-
кого процесу, інтеграцією освіти до європейського 
освітнього простору сучасний технічний ВНЗ готує 
інженера-професіонала, мобільного на ринку праці, 
здатного до адаптації та якнайповнішої реалізації влас-
ного творчого потенціалу. 

При цьому потрібен глибокий аналіз сучасної 
педагогічної та професіональної реальності, критичне і 
творче переосмислення накопиченого досвіду для роз-
витку та набуття нових якісних ознак. 

Для успішного вирішення завдання формуван-
ня професійної мобільності майбутнього фахівця з 
вищою технічною освітою спочатку треба змінити 
підходи кафедр фундаментальних дисциплін до роз-
робки змісту й організації навчального процесу, який 
має бути спрямованим на набуття не тільки якісних 
знань, вмінь і навичок з дисципліни, а й на формування 
професійної спрямованості, розвиток вмінь самостійної 
роботи, професійного творчого мислення, навчальної 
мобільності у студентів.
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В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
В статье рассматривается вопрос формирования базового уровня учебной мобильности студентов технических 

вузов на основе закономерностей развития высшего профессионального образования. Подчеркивается важность и 
необходимость модернизации учебного процесса в высшей школе с целью повышения качества подготовки будущего 
инженера.

Ключевые слова: закономерности развития профессионального образования, качество образования, качество 
подготовки специалиста, учебная мобильность.

Khomyuk Irina, Petruk Vira 
ACADEMIC MOBILITY OF STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES IN THE CONTEXT

 OF THE BOLOGNA PROCESS
The article is devoted to the issue of initiation of mobility of technical university students in the context of developing of high 

vocational education. The authors emphasize the importance of and the need for modernization of the educational process in 
higher education in order to improve the training of future engineers.

Keywords: learning mobility, patterns of professional education, quality of education, quality of training.
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